REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1971 -

VOLUME 11

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

DECRETOS DE JANEIRO A MARÇO

,DEPARTA:MEN'1'O DE IMPRENSA NACIOllAL

19H

íNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Págs,

63.025 - Decrete de 7 de janeiro de HJ71 - Exclui servidor
do extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social,
(SAPS) de relacionamento de
redistribuição. - Publicado no
o.o. de 8-1-71
.

4

68.026 - Decreto de 7 de janeiro de 1971 - Exclui do relacionamento de disponibilidade os cargos e os
servidores
que indica, constante dos Anexos I e II da Portaria nv 3.615
de 1969, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Publicado no D.a. de 8-1-71

4

3

68.027 - Decrete de 8 de janeiro de 1971 - Concede autorização à Sociedade Seguradora
Estrangeira para aumentar o
capital de suas operações no
Brasil. - Publicado no D.a.
de 11-1 e teto no de 11-3-71

5

3

68.028 - Decreto de 8 de janeiro de 1971 -- Dispõe sôbre a
aplicação, em águas interiores
brasileiras, de regras do Regulamento Internacional para
evitar abalroamento no mar.
- publicado no D.a. de 11 e
reto no de 14-1-71
.

5

68.020 - Decreto de 4 de janeiro
de 1971 - Declara de utilida-

de pública o Artezanato Nossa
Senhora Aparecida, com sede
em Valença, Estado do Rio de
Janeiro - Publicado no D.O.
de 8-1-71
.

3

68.021 - Decreto de 4 de janeiro de 1971 -- Declara de utilidade pública o Hospital .do
Caridade Santa
'I'ereaínha,

com sede em Gramado, Estado do Rio Grande do Sul. Publicado no D. O. de 8-1-71,..

3

68.022 - Decreto de 5 de janeiro de 1971 -- Declara de utilidade pública o Centro Social

Santa Clara, com sede em São
Cristóvão, Estado de Sergipe.
- Publicado no n.o. de 8-1-71

68.023 - Decrete: de 6 de janeiro de 1971 - Declara de utilidade pública o Instituto São
Joaquim, COP.1 sede em Concei-

ção do Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no

ti.o. de 8-1-71

.

68.024 - Decreto de 7 de janeiro de 1971 - Declara de utilidade pública o Instituto de
Pesquisas e Estudos da Realidade Brasileira
IPERB,
com sede em. Brasíha, Distrito Federal. - Publicado no
D.O, de 8-1-71
.

Págs,

Decreto de 11 de jaDeclara de
utilidade pública o Asilo de
Mendigos de Pelotas, com sede

68.029 -

neiro de 1971 -

4

IV

A '1'OS DO

PODER EXECUTIVO

Págs,
em Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado no Ir.O, de 12-1-71

6

68.030 - Decreto de 11 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Fundação
Sanatório São Paulo, com sede

em Campos do -Jordão, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 12-1-71
68.031 - Decreto de 11 de janeiro de 1971 - Reclassiflca o
cargo de Revisor do Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 18 de
janeiro de 1971
68.032 Decreto de 11 de janeiro de 1971 - Revoga o De-·::

6

6

ereto nv 68.239, de 12 de setembro de 1968. - Publicado
no Ir.O, de 12-1-71
68.033 - Decreto de 11 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre

o exercício

de

atividade

68.035 - Decreto' de 12 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública o "Lar São
Vicente de Paulo", com sede
em Sorocaba, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 13-1-71
.t i8.036 Decreto de 12' de ja-"
neíro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Escola de
Administração de
Emprêsas,
em Santa Rita do SapiLlCaíi,
Minas Gerais. - Publicado no
D.a. de 13-1-71
68.037 - Decreto de 12 de j aneiro de 1971 Autoriza o

âninterruptq

da fábrica localizada em Piaçaguera, Cubatão - Estado de
São Paulo, de propriedade de
Ultrafértil S.A. Indústria e

Comércio de Fertilizantes.
Publicado no o.o. de 13-1-71
68.038 - Decreto de 12 de janeiro de 1971 - Concede reconhecimento de cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Fundação Universidade Norte Mineira, MG. Publicado no D.a. de 13-1-71
68.039 - Decreto de 12 de j aneiro de 1971 - Altera distribuição de servidores do extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social. Publicado no Ir.O, de 13-1-71 ....
68.040 - Decreto de 12 de janeiro de 1971 - Torna sem
efeito alteração constante do
Anexo III do Decreto número 64.727, de 23 de junho de
1969. - Publicado no D.a. de
U-1~1

Decreto de 12 de janeiro de 1971
Redístríbul
cargo,
com
o
respectivo
ocupante, para a Universidade Federal de Goiás e dá outras providências. - Publicado no D.O, de 13-1-71
68.042 - Decreto de 12 de janeíro de 1971 - Cria, no Ministério da Marinha, o Centro
de Instrução "Almirante Graça Aranha". - Publicado no
no. de 14-1-71
68.043 - Decreto de 12 de janeiro de 1971 - Publica os índices de atualização monetária
dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei ....
n? 5.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
- Publicado no Ir.O, de 13 de
janeiro de 1971

8

8

8

9

63.041 -

na

Comissão Geral de Investigações. - Publicado no D.a. de
12-1-71
68.034 - Decreto de 11 de janeiro de 1971 - Dá nova redação ao parágrafo 59 do artigo 99 do Decreto rio 63.914,
de 26 de dezembro de 1968.
- Publicado no D.a. de 12 de
janeiro de 1971 ....-'.........

[tunelonamento

7

Págs,

7

7

7

Decreto de 12 de janeiro de 1971 - Dá nova redação ao artigo 1Q do Decretro nv 64.833, de 17 de julho
de 1969, e regulamenta o artigo 31? do Decreto-lei nc 1.133,
de 16 de novembro de 1970.
- Publicado no D.a. de 15 e
reto no de 18-1-71
68.045 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Converte em

9

10

10

68.044 -

8

11

v

íNDICE

Págs,

Monumento Nacional a cidade
baiana de Cachoeira e dá outras providências - Publicado no D.a. de 13-1-71
.
68.046 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Transforma
a 1"/1 9 Batalhão Ferroviário
em 19 Batalhão Ferroviário e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 14-1-71 ..
68.047 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Redistribui,
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério das Minas e Energia, cargos originários dos extintos
Serviços de Navegação
da
Amazônia e de Administração
do Pôrto do Pará e dá outras
providências. - Publicado no
D.o. de 14-1-71
.
68.048 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Retifica o enquadramento de servidores do
Ministério do Exército e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 14 e reto no
de 18-1-71
.
68.049 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Aprova o enquadramento dos cargos, funções e empregos da Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal,
e dá outras providências. Publicado r.o D.a. de 19 €
reto no de 28-1-71
.
68.050 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre
o banimento do Território Nacional de Afonso Junqueira de
Alvarenga e outros. - Publicado no D.a. de 13-1-71 .....
68.051 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Autoriza a
alienação de imóveis da Universidade Federal de Pernambuco. - Publicado no Ir.O, de
18-1-71
.
68.052 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - Eletrobrás.
- Publicado no D.a. de 14 de
janeiro de 1971
..

Págs,
Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Regulamenta
o Regime de Entreposto Aduaneiro previsto no Capítulo IV
do Decreto-lei nc 37, de 18 de
novembro de 1966. - Publicado no D.a. de 14 e reto no
.
de 18-1-71
68.054 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Regulamenta
o Regime de Entreposto Industrial previsto no Capítulo
V do Decreto-lei no 37, de 18
de novemb:ro de 1966. - Publicado no D.a-. de 14-1-71 ..

68.053 -

12

13

Decreto de 13 de janeiro de 1971 - Altera o Regulamento da Ordem Nacional
do Cruzeiro do Sul. - Publí- ---' cado
no D.a. de 14-1-71 .....
13
68.056 - Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, com sede em
Presidente Venceslau, Estado
de São Paulo ..- Publicado
no D.a. de 15-1-71
.
14
68.057 - Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Associação Evangélica Luterana de
Beneficência, com sede em
Pôrto Alegr e, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
.
no D.a. de 15-1-71
14
68.058 - Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade Pública o Centro de
Reabilitação Piracicaba, com
sede em Piracicaba, Estado de
São Paulo.
Publicado no
D.O. de 15-1-71
.
16

20

21

68.055 -

22

26

26

26

Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Lar Creche Mãezinha, com sede em
Itu, Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 15-1-71 .

27

Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Altera a redação dos artigos 59, 19 e 20
do
Regulamento
aprovado
pelo Decreto no 67'.325, de 2
de outubro de 1970 - Publicado no D. O. de 15-1-71 ....

27

68.059 -

18

68.060 -

19

VI

ATO:"

DG PODER

EXECUTIVO

Págs,

Págs,
cessão, sob a forma devut.Ií-

zação gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado
da Guanabara. Publicado
no D.a. de 15-1-71
68.062 - Decreto de 14 de janeiro de 19·71 - Estabelece as

28

proporções a serem conservadas na fixação do número

mínima de vagas referentes
ao ano de 1970. - Publicado
no D.a. de 15 e republicado
no de 20-1-71
68.ü63 - Decreto de 14 de janeiro de 1971 Extingue o
Conselho Técnico de Economia
; ,";--

28

Altera o en-

quadramento dos servidores do
Ministério do Exército, abrangidos pelo artigo 23, parágrafo
único, da L8i nv 4.069, de 11
junho de J.g62, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 18-1-71

29

29

Decreto de 14 de janeíro de 1971 - Regulamenta
o Decreto-lei nc 8'69, de 12 de
setembro de 1969, que dispõe
.sôbre a inclusão da Educação
Moral e Cívica como disciplina obrigatória, nas escolas de
todos os graus e modalidades
dos sistemas de ensino no
País, e dá outras provídên'das. Publicado no' Ir.O,
de 15-1-71
30
6'3.06-3 - Decreto de 15 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública a Sociedade
de Manutenção da Ç'asa: da.
Criança de São Jerônimo,
com sede em São J-erônimo,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. a. de 18 de
janeiro de 197.1
36
68.067 - Decreto de 15 de janeiro de 1'371 - Aprova o enquadramento dos cargos, tuncões c empregos do Lloyd
jjrasileiro Patrimônio Nacíonal, e dá outras providências. - publicado no D .0. de
20-1 e retificado no de 11 de
fevereiro de 1971 .,..........
36

Decreto de 15 de janeíro de 1971 - Acrescenta o
parágrafo único ao artigo 83
do Rgulamento aprovado pelo
Decreto nv 41.475, de 8 de
maio de 1957. - Publicado no
D. a. de 18-1-71
68.071 - Decreto n« 15 de janeiro de 1971
Estabelece
normas de execução orçamentária, disciplina a programação financeira do 't'esouro Nacional no exercício financeiro
de 1971 e dá, outras providências .
Publicado no
D.a. da 13 e retificado no de
25-1-'"11
68.072 - Decreto de 13 de janeiro de 1971 Renova a
declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto
nv 54.123, de 12 de agõsto de
18'64, para fins de desapropriaçã-o pelo Departamento Nadanal de Obras Contra as Sêcas,
da área de terreno necessária
à construção do açude público
"Arrojado Lisbôa" ex-Banabuíú. no município de Quixadá, Estado do Ceará. - Publicado no D.a. de 21-1-71..
38.073 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
Pontalina até a cidade de
Edéía, no município de mesmo
nome, no Estado de Goiás. Publicado no D. Q. de 21-1-71

38

68.070 -

nístérío da Aeronáutica, as
proporções que determinam o
número 'de vagas, que servirão
de base para o cálculo de

68,085 -

33

Decreto de 15 de ja-

neiro de 19-71 -

68.064 - Decreto de 14 de janeiro de 1971 - Fixa, no Mi-

aplicação da cota compulsória,
referente ao ano de 1970. Publicado no D.Q. de 15-1-71

na. - Publicado no D.a. de
18-1-71 . .

68.069 -

e Finanças e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 15-1-71

Decreto de 15 de janen'o de 1971 - Restabelece
cargo de Mestre, A-1801.13.A
no QuaDro de Pessoal, Parte
Especial extinta da MIe e
torna sem efeito disponibilida-de do servidor que mencíc-

68.068 -

68.031 Decreto de 14 de janeiro de 1971 Autoriza a

39

39

46

46

VII

íNDICE

Págs..

68.074 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 - Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto nv 50.908, de 5 de julho
de 1961, para fins de desapropriaçâo
pelo
Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, da área de terra necessária à construção do açude público "Engenheiro Camacho" ex-Tamboril, no município de Ourícurt, Estado
de Pernambuco Publicado
no D. a. de 21-1-71
68.075 - Decreto de 18 de janeiro de lS71 - Renova a deolaração de utilidade pública
a que se refere o Decreto número 54.491, de 16 de outubro
de 19-64, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra às SêCM, da área de terreno, necessáría à construção do açude público "Orós", no municípi-o <lo mesmo nome, Estado
do Ceará.
Publicado no
D.a. de '21-1-71
'""
68.076 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 - Renova a declaração de utilidade pública a
que se refere o Decreto número 54,123, de 12 de agosto
de 1964-, para fins de desapropriação
pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, da área de terreno necessária à construção do açude
público "Serra Branca", no
município do mesmo nome.
Estado da Paraíba. - Publicado no D.a. de 21-1~71 .....
68.077 - Dcreto de 18 de janeiro de 1971 - Renova a declaração de utilidade pública a
que se refere o Decreto número 1,834, de '5 de dezembro de
1962, para fins de desapropriação
pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, da área de terreno necessária à construção do açude público "Jatobá II", no
munícípío de Princesa. Isabel,
Estado da Paraíba. - Publicado no D.a. de 21-1-71 ....
68.078 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 - Autoriza cessão de imóvel à Prefeitura
Municipal de Bom Jardim

47

47

48

48

Págs,
('MG) e dá outras providências. - Publicado no D. a. de
21-1-71
".............
68.079 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 Autoriza a
cessão, nas condições que
menciona, do terreno integrante do imóvel situado no
Caminho do Itararé nc 161, no
Estado da Guanabara. - Publicado no D.a. de 21-1-71..
68.080 - Decreto de 18 de janeiro de 1971
Suprime
cargos em comíssão .e funções
gratificadas de órgãos extintos do Ministério da Indústria e do Comércio. - Publicado no D.a. de 19-1-71 ....

49

49

50

68.081 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 - Altera o enquadramento dos servidores
do Ministério da Marinha, beneficiados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 19-62, e dá
outras providências. - . Publicado no D.a. de 19-1-71 ... ,

50

68.082 - Decreto de 18 de janeiro de 1971 - Redistríbuí
cargo,
com
o
respectivo
ocupante, para o Conselho
Nacional de Pesquisas. - Publicado no D. a. de 1,g-1-71 ..

51

68.083 - Decreto de 19 de janeiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo de
Itabuna, com sede em .Itabuna, Estado da Bahia. - Publicado no D. a. de 21-1-71...

51

68.084 - Decreto de 19 de janeiro de 1971
Autoriza o
funcionamento da Faculdade
.de Engenharia Santa úrsula,
(QIB)
Publicado no Ir.O,
de 20-1-71
,.........

51

68.085 - Decreto de 19 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre
o prazo de intervenção governamental nas áreas prioritárias que menciona. - Publicado no D.a. de 19-1-71 ... '.'
68.086 - Decreto de 19 de janeiro de 1971 - Cria funções
gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério Público
Federal - Procuradoria Geral
da República e dá outras

52

VIII

DO PODER

Aros

EXECUTIVO

Págs,

Págs,
providências. - Publicado no
D.O. de 20-1-71
68.D87 - Decreto de 19 de janeiro de 1971 - Fixa o nú-

52

mero mínimo de vagas que
deveriam ser abertas em 1970
para a aplicação da Cota

Compulsória no Ministério da
Malinha.
Publicado no
D.O. de 20-1-71
68.088 - Decreto de 19 de janeiro de 1971 - Modifica a

52

categoria
das
Repartições
Consulares do Brasil em Chicago, Los Angeles e Houston
e extingue as Repartições
Consulares de Carreira em

São
Francisco,
Baltdmcre,
Bastou, Filadélfia, Vancouver,
stuttgart, Wellington, Manila..
e Cidade do México. - p·ublicado no D.a. de 20-1-71 ..
68.QB9 - Decreto de 19 de janeíro de 1971
Redistribui

de 22-1-71

providências. -

53

Publicado no

54

Decrete de 20 de janeiro de .1971 - Exclui do relacionamento de dlspombtlídado cargo e servidor que indica. - PUblicado no D.a. de

68.090 -

22-1-71 . .

54

Decreto de 20 de janeiro de 1971 Redístrlbuí
cargo, com o respectdvo ocupante, para o Quadro de
Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras
providências. - Publicado 'no

68.091 -

D.O. de 22-1-71

Decreto de 20 de janeiro de 19-71 - Aprova o Re-'
gulamento do Fundo Especial
de Alimentação Escolar.Publicado 110 D.a. de 21-1-'71
68.093 - Decreto de 20 de janeiro de 197'1 - Reclasslfica
os cargos de Revisor do Quadro de Pessoal do Ministério
da Fazenda, e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 21-1-71

Decreto de 20 de janeiro de 1971,
Aprova a
alteração do art. :59 dos Esta-

57

58

Decreto de 20 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública a Congregação de NOssa Senhora, com
sede em Passo Fundo, Estado
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D.a. de 22-1-71 ..
68.098 - Decreto de 20 de janeiro de 19·71 - Declara de
utilidade pública o Patronato
Agrícola e Industrial Patricia
Dias Ferreira, com sede em
Caçapava do Sul,Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.O. de 22-1-7.1 ....
68.099 - Decreto de 20 de janeiro de 1971 - Cria a Comissão Brasileira de Atividades Espacíats (iCOBAE) e dá
outras providências. - Publicado no D. a. de 26-1-71
Decreto de 20 de janeiro de 1971 - Altera a redação dos artigos 19 e 29 do
Decreto n? 66.142, de 30 de
janeiro de 1970. - Publicado
no D.a. de 21-1-71
68.101 - Decreto de 21 de janeiro de 197,.1 - Declara luto
oficial pelo falecimento do
Brigadeiro Francisco de Assis
'Correia de Melo e dá outras
providências. - PUblicado no

58

58

58

68.100 55

68.092 -

68.094 -

57

68.097 -

cargo,
com
a
respectiva
ocupante, para o Ministério
da Aeronáutica e dá outras

D.O. de 22-1-71 ..

tutos da Petróleo Brasileiro
S.A. - Petrobrás. - Püblicada no D.a. de 22-1-71 ....
68.095 - Decreto de 20 de janeiro de 1971 - Aprova incorporação de emprêsa de
energia elétrica no Estado do
Rio Grande do Sul e dá outras providências. - Publicado no D. a. de 22-1-71
68.09,6 - Decreto de 20, de íaneiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Conferência Vicentina Nossa .Senhora
dos Anjos, com sede em
Itambacurt, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.

55

D.O. de 21-1-71 ..

56

0

••••••••••

Decreto de 22 de janeiro de 1971 - Autorização
para o funcionamento da Faculdade Pôrto Alegrense de
Ciências Contábeis e Admínístratavas, mantida pela Socie-

68.102 -

60

60

IX

íNDICE

Págs,

dade Universitária Sul Riograndense. Publicado no
D.O. de 22-1-71 ..
Decreto de 22 d:e [aneiro de 197'1 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação dos
terrenos que menciona, situados na cidade de Ilhéus, no
Estado da Bahia. - Publicado no D. a. de 25~1-71
68.104 - Decreto de 22 de janeiro de 197.1 - Regulamenta
a Lei nc 5.-648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - !INPI e
dá outras providências - Publicado no D. Q. de 25 e retificado no de 27-1-71

61

68.103 -

68.105 - Decreto de 22 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre
o emprêgo de Grupos-Tarefa
no Conselho Nacional de Siderurgia (lCONS1D\ER) e mo
Conselho de Desenvolvimento
Industrial (CDI) e dá outras
providências. - Publicado no
n.o, de 25-1-71
68.106 - Decreto de 25 de janeiro de 1971 - Manda executar a Convenção sôbre a
Organização Hidrográfica Internacional. - publicado no
D.O. de 27-1-71
68.107 - Decreto de 25- de j~
neiro de 1971 - Promulga o
Acõrdo Cultural entre o Brasil e a Alemanha. - Publicado no D.a. de 27-1-'11 ...
68.108 - Decreto de 25 de íaneíro de 1971 - Altera a composição do Plenário do Conselho Nacional do Petróleo. Publicado no D.a. de 2'1~1-71·
68.109 - Decreto de 25 de janeiro de 1971 - Reclassifica
cargos, integrantes do Gl'UpO
OCupacional P-1.700 - Medicina, Farmácia e Odontologia,
da antiga Divisão de Caça e
Pesca do Ministério da Agrlcultura, e dá outras provídêneras. - Publicado no D. a. de
27-1-71 . .
68.110 - Decreto de 26 de janeiro de 19'11 Declara de
utilidade pública, para fins de

61

61

64

65

65

66

66

Págs,
desapropriação, a
Consórcio
Construtor Rio Niterói S.A. e
dá outras provídêncías. - Publicado no D.a. de 26-c1-71...
66
68.111 - Decreto de 27 de janeiro de 1971 - Concede eutcrízaçâo à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. ~ Publicado
no D. O. de 28-1-71
67
68.112 - Decreto 'de 27 de janeiro de 1971 - Concede au ~
torízação a Sodiedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operacões no Brasil. ~ Publicado
no' D.a. de 28-1-71
67
68.113 - Decreto de 27 de janeíro de 1971 - Altera o Regulamento do Departamento
de Ensino e Pesquisa e <lá ou ~
tras providências. - Publicado no D.a. de 29-1-7,1
68
68.114 - Decreto de 27 de janeíro de 1971
Subordina
diretamente ao Departamento
de Ensino e Pesquisa o Centro
de Estudo de Pessoal, e dá outras providências. - Publicado no D. a. de 2,9-1 e repubücado no de 3-2-71
68
68.11'5- - Decreto de 27 de janeiro de 1971 - Altera o artigo 19 do Decreto nc 5;6.261,
de 5 de maio de 1965, que
instituiu a Semana do Cavalo.
- Publicado no D. a. de 29 de
janeiro de 1971
68,
68..11'6 - Decreto de 27 de [aneiro de 19·71 - Muda a denominação do Departamento
Geral de .Servíços do Ministério do Exército e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 29-1-71
69
68.117 ~ Decreto de 27 de janeiro de 1971 Organiza o
Departamento Geral de :SerMinistério
do Exérviços do
cito e dá outras providências.
_ Publicado no D. a. de 2!} de
janeiro de 1971
68.118 - Decreto de 27 de íaneíro de 1971 - Organiza o
Departamento
de
Material
Bélico do Ministério do Exército. - Publicado no D.a. de
29-1-n . .
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68.119 -

Decreto de 27 de ja-

neiro de 19'11 - Organiza o
Departamento de Produção e
Obras do Ministério do Exér-

cito. -

Publicado no D.a. de

29-1-71 . .

S8.120 -

74

Decreto de 2'7 de je-

neíro de 1971 Organiza o
Departamento de Engenharia
e Comunicacões do Ministério
do Exército "e dá outras pr-ovidências. - Publicado no o.o.
de 29-1-71 . .
:63.121 - Decrete de 28 de janeiro de i2'?1 - Recrgantza o
Departamento Geral do Pesscal do Ministério do Exército
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 29-1-71
:68.122 - Decreto de 27 de ja,--··
neíro de 1971 - Concede permissão, em caráter permanente, à emprêsa Fujíwara Hisato
S. A. - Comércio e Indústria,
sediada em São Paulo, no Estado de São Paulo, para funcionar aos dcmtngos e nOS
dias feriados civis e reltgfosos,
no período da safra algodoeira
(fevereiro a julho), nas suas
usinas Iccalízadas nDS municípi-os de Assaí e Umuarama, no
Estado do Paraná. Publícedo no D.O. de 1-2-71 ....
'83.123 - Decreto de 27 de janeiro de 1971
Estabelece
funcôes a serem exercidas
pela: Dn-etorla de Hídfografla
e Navegação do Ministério da
Marinha, - como
Instituição
Nacional Designada junto à
Comlssâo Oceanográfica Intergovernamental. patrocinada
pela UNECO. - Publicado no
D.O. de 23-1-71
'68.124 - Decreto de 27 de janeiro de 1971 - Suspende a
intervenção federal nos Municípios de Olínda, Salgadinho,
Nova Iguaçu, São João de Merttí, Baião, Itu, Nova Londrina, Rclândía, Jardim Alegre,
Ipatinga, Viçosa, Timóteo, Sabará e Lauro de Freitas. Publicado no D.O, de 28-1 e
republicado no de 4-2-71 ...
·68.12'5 - Decreto de 27 -de janeiro de 1971 - Altera o Decreto n« 66.118, de 26 de janeiro de 1970, e dá outras

74

77

79

Págs,

providências. - Publicado no
D.O. de 28-1-71
.
63. J.26 Declara de :l·tilida-.:le
pública a Sociedade
Beneficante São Vicente de Paulo,
com sede em Osório, Estado
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D. o. de 1-2-71 ..
68.127 - Decreta de 28 de janeiro de 1971 - Modifica o
Decreto nv 64.960, de 11 de
agôsto de 1969, que aprovou
Estatuto
da Fundação Universidade Federal do Piauí. Publicado no D. O. de 29-1-71
63.123 - Decreto de 28 de janeiro de 1971 - Redistribui,
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da Aeronáutica, carg-os
c-lgináríos d-a extinto Servícos
de Navegação da Amazônia e
de Administração do Pôrto do
Pará
(SNAPP) e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 29-1-71
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81

°

68.129 - Decreto de 28 de [aneíro de :971 Reclassifíca
carg-as do Quadro de Pessoal
do Ministério da Aeronáutica
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 1-2-71.
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81

82

68.120 - Decreto de 28 de janeiro de 1<971 Declara de
utilidade pública, para. fins de
desaproprlaçâo, uma área de
terra
destinada à instalação

de uma estação repetidora de

79

microondas, e uma faixa para
o acesso à mesma, no Municípío de Sáo Carlos, \"Estado
de São Paulo, necessárias ao

desenvolvimento
do
Plano
Trienal das Rotas do Sistema
de Mlcrcondas, a cargo da
Companhia Telefônica Brasileira. Publicado no D.O.
de 28-1-71
68.131 - Decret-o de 28 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública, para fins de

79

desapropriação, uma área de
terra destinada à construção,

pela
Companhia Telefônica
Brasileira, das suas oficinas,
depósitos e demais dependências, na Freguesia do Engenho
Nôvo, na cidade do Rio de

83
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-J~:18ir'O,

Estado da Guanabara. - Publicad-o no D.O. de
29-1-71 . .

84

(53.132 _ Decreto de 28 de janelrc de 1971 - Declara de
utili-dade pública, para fins de
desapl'(Jpriação, uma área de
terra destinada à ampliação
do Centro Telefônico "Consolaçâo", na cidade de São
Paulo Estado de São Paulo, a
cal'@::/ da Companhia Telefônica Brasileira. - Publicado
no D.O. de 212-1-71

85-

Decreto de 28 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública, para fins de
dasaprcprraçâo, a loja e sobreloja "A"
e a respectiva
fração ideal do terreno do
Edificio sito a rua Francisco
Sá nc 88, em Ipanema, na ci.dade do Rio de Janeiro, no
E-stado da Guanabara, destinadas a instalações de servicos da Companhia Telefônica
Brasileira. Publicado no

';03.133 -

D.a. de 29-1-71

83

Decreto de 28 de janeiro de 1971 Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
.terra destinada à instalação
.de uma estação repetidora de
microondas, e uma faixa de
terra para o acesso à mesma,
no Município de Colina, Estado de São Paulo, necessárias ao desenvolvimento do
Plano Trienal das Rotas do
Sistema de Microondas, a
cargo da Companhia Telefônica Brasileira. Publicado
no D.O. de 29-1-71

86

:G8.134 -

Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre
a entrega,
no exercício de
1971, das quotas do Fundo de
Participação dos uestedos, do
rnstnto Federal e dos Territórios e do Fundo de Participação dos Municípios, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 29-1-71 ....

',68.133 -

'68.136 - Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Dispõe sôbre
reserva de acidentes não liquidados das .Socíedades de
Seguros que operam no ramo

88

de Acidentes do Trabalho.
Publica-do no D.O. de 29-1-71 90
68.137 Decreto de 29 de janeiro de 1971 Redistríbuí
cargo, com o respectivo ocupante, para o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
2-2-71 . .
90
63.138 - Decreta de 29 de jancjro de a971 ,.-- Declara a
caducidade dos decretos que
menciona. Publicado no
D.O. de 2-2-71
,.....
91
Decreto de 29 de ja63.139 neir-o de 1971 - C-once-de nacíonahzaçâo à sociedade Metro Goldw:fn-Mayer do Brasil, sob a den-ominação de
Met.l\J-Goldwyn-May:er Filmes
do Brasil S. A. Publicado
no D. O. de 2-2-71
g~
68.140 - Decreto de 29 de janeíro de 1971 - Autoriza o
runcíonamento da Escola Superior de Educação Física e
Técnicas Desportivas de Araçatuba, SP Publicado no
D. a. de 2-2-71
94
C3.141 - Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Concede autcrízaçâo à Socíedade Beguradera Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. - Publicado
no D. o. de 2-2-71 ..
95
63.142 - nscreto de 29 de janeiro de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Direito de Cachoeíro de Itapemírtm, ES Publicado no
D.a. da 2-2-71
95
Decreto de 29 de janairo de 11971 ~ Concede autcrtzaçãc à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. - Publicado
no D.O. de 2-2-71 ..
68.144 - Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Concede autoneação à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. - Publicado
no D.O. de 2-2-71 ..
68.145 - Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Autoriza o

68.143 -

95

96
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funcionamento da

no D.o. de 2 e retificado no
de 15-2-71
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96

68.154 - Decreto de 2 de fevereiro de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Engenharia Civil da Faculdade de
Engenharia da Fundação Universidade de Minas Gerais. Publicado no D.O. de 3-2-71.

118

96

68.155 - Decreto de 2 de fevereiro de 1971 - Modifica o artigo 4? do Decreto nv 64.086,
de 11 de fevereiro de 1969, que
constitui a Comissão Coordenadora do Regime de Tempo
Integral e Dedicação Exclusiva, e dá outras providências. Publicado no D.O. de 3-2-71 .

11&

Faculdade

Estadual de Medicina do Pará
- Publicado no D.a. de 2 de
fevereiro de 1871
68.146 - Decreto de 29 de janeiro de 19071 - Concede au-

rações no Brasil. - Publicado
no D.a. de 2-2-71
68.147 - Decreto de 29 de ja-

tcrtzacãc :à .sccíeoace Seguradora Estrangeira para aumen tal' o capital de suas ope-

neiro de 1971 - Concede naoionalízacâo à sociedade Wil-

son, Sons &

Company Ldmí-

Companhia

Wilson Sons de

ted, sob a denominação

de

Administração e Comércio. -

Publicado no D. O. de 2-2-71
68.148 - Decreta de 29 de janeu-o de 1971 - Cria a Co-

96

Decreto nv 68.156 ainda não foi
publicado no Diário Oficial.

missão de Estradas de Rodagem nc 4 ('CER-4) e dá ou-

tras providências. - Publicado no D.a. de 1-2-71
68.149 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971 Redistríbuí,
com o respectivo
ocupante
cargo do Ministério da Saúde
para a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 2-2-71
68.150 - Decreto de 1 de fevereiro de 1971 - Declara caducos os Decretos ns. 18.698 de
23 de maio de 1945 e 33.501 de
5 de agôsto de 1953. - Publicada no D.O. de 2 e retificado
no de 4-2-71
68.151 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971 - Declara caduco
o Decreto n" 2.054 de 19 de outubro de 1937. - Publicado no
D.O. de 2-2-71
68.152 - Decreto de 1" de fevereiro de 1971 Redistribuí
cargos, com os respectivos
ocupantes, p a r a o Departamento Nacional de Obras Contra as Bêcas, e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 2-2-71
68.153 - Decreto de 1" de fevereiro de 1971 - Aprova o Regulamento Geral do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Publicado

97

97

98

93
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68.157 - Decreto de 2 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre a
execução do resultado da Décima Série anual de negociações para a formação da Zona
de Livre Comércio instituída
pelo Tratado de Montevidéu. Publicado no D.O. de 4-2-71 . 119<
68.158 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre a
inclusão. de servidora do extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS) no
Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social. - Publicado no D.a.
de 4-2-71
111)'
68.159 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações
no Brasil. Publicado no
D.O. de 4-2-71

12;}

68.160 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Autoriza a contratação de operação externa
com a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento
Internacional e dá outras providências. - Publicado no
D.O. de 4-2-71

l'ZO:

68.161 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre a
prorrogação' do prazo para runclonamento no País concedido

XIII
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Págs,

aos bancos estrangeiros. - Publicado no D.o. de 4 e retificado no de 9-2-71
68.162 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Reduz aliquotas do impôsto sôbre produtos
industrializados e dá outras
providências. Pu b I i c a d o no
D.a. de 4-2-71
.68.163 - Decreto de 3 de fevereiro de 1971 - Extingue a Diretoria da Despesa Pública e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 4-2-71 ....
138.164 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Concede reconhecimento à Licenciatura de
1" Ciclo, em Letras, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Botucatu, SP. Publicado no D.a. de 5-2-71 .
'68.165 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Retifica decreto de redistribuição de cargos
para a Agência Nacional. Publicado no D.a. de 5-2-71 .
'68.166 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Concede reconhecimento de Cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Penâpolís - S.P.
- Publicado no D.a. de 5 de
fevereiro de 1971

121

121

12J

122

122

123

,68.167 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre
recrutamento e retribuição do
pessoal do Corpo Científico do
Instituto de Matemática Pura
e Aplicada (IMPA), e dá outras providências. - Publicado
no D.O, de 4-2-71
123
<68.168 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Declara de uta,
!idade pública, para fins de
desapropriação, o terreno sttuado na confluência das Ruas
Monsenhor L o p e s e Arlindo
Nogueira, integrante de imóvel
da Avenida Frei Serafim, em
'I'ereslna, Estado do Piauí, e
benfeitorias existentes no mesmo, necessário à construção da
estação t e r m i n a I de microondas daquela cidade, integrante do Sistema Nacional de
Telecomunicações, a cargo da
Emprêsa Brasileira de 'I'elecc-

Págs,

munícações - EMBRATEL.
Publicado no D.a. de 5-2-71. 124
68.169 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Declara nulo o
ato de outorga de concessão à
Televisão Goiás Ltda. para
instalar uma estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Golânía, Estado de Goiás. - Publicado no D.a. de 5-2-71 .... 124
68.170 - Decreto de·4 de fevereiro de 1971 - Atualiza os valôres das multas previstas no
Decreto-lei nv 538, de 7 de julho de 1938, e no Decreto número 4.071, de 12 de maio de
1938. - Publicado no Ir.O, de
5 e retificado no de 9-2-71 ... 123
68.171 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Retifica o Decreto nv 62.674, de 8 de maio
de 1968, que aprovou o Quadro único de Pessoal da UnIversidade Federal Fluminense,
e dá outras providências. _
Publicado no D.a. de 5-2-71 . 12;)
68.172 - Decreto de 4 de fevereiro de 1971 - Cria o Parque
Nacional da Serra da Bocaína
e dá outras providências. _
Publicado no Ir.O, de 5-2-71 . 126
68.173 - Decreto de 5 de fevereiro de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de DIreito de Bragança Paulista. _
Publicado no o.o. de 8-2-71. 12'1
68.174 - Decreto de 5 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre
redistribuição de servidor do
extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social
. SAPS). - Publicado no D.a.
de 8-2-71

127

68.175 - Decreto de 5 de fevereiro de 1971 - Exclui de relacionamento de disponibilidade
cargos e servidores do Ministério do Trabalho e Prevídênela Social que indica. - Publicado no D.a. de 8-2-71 ... 1213
68.176 - Decreto de 5 de feveretro de 1971 - Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, para o Instituto Nacional
da Previdência Social, e da
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outras providências. ~ Publicado no D.Q. de $-2-71

68.177 -

123

Decreto de 5 de feve-

reiro de 1971 -

Redístribtn,

com o r e s p e c ti v o ocupante,
cargo do Ministério da Justiça para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, e
dá outras providências. - Publicado' no D.a. de 8-2-71 .....
68.178 - Decreto de 5 de fevereiro de 1971 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União a
aceitar a doação do imóvel que

129

menciona, situado na cidade
de Santa Rosa, no Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.Q. de 8-2-71

68.179 - Decreto de 8 de fevereiro de 1971 - Concede recc-'
nhecímento à Fac li 1d a d e de
Direito da Fundação Educacional de Varginha, M.G. - Publicado no n.o. de 11-2-71 ...
68.180 - Decreto de 8 de fevereiro de 1971 Redistribuí,
com o r e s p e c t i v o ocupante
para o Ministério da Justiça
cargo o r i g i n á r i o da extinta
Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia
Federal, e dá outras providência. - Publicado no Is.O, de
11-2-71 .
68.181 - Decreto de 8 de fevereiro de 1971 Redistribui
com o respectivo ocupante:
cargo do Ministério dos Transportes para o Ministério do
Trabalho e Previdência Social
e dá outras providências. --.:
Publicado no D.a. de 11-2-71.
68.182 - Decreto de 8 de fevereiro de 1971 Redistrlbuí
com o r e s p e c t i v o ocupante'
cargo do Ministério dos Trans~
portes para o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras provídêneras. - Publicado no D.a. de
11-2-71 .
68.183 - Decreto de 8 de fevereiro de 1971 Torna sem
efeito redístríbuiçâo de cargo,
com o respectivo ocupante,
originário do extinto Lloyd
Brasileiro Patrimônio Na-

129

130

130

130

131
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ctonal , Publicado no D.o.
de 11-2-71
131:
68.184 - Decreto de 8 de fevevereiro de 1971 - Declara de
mterõsse social para fins de
desapropriação, imóvel rural
srtuado nos municípios de RIbeirão, Serinhaém e Escada,
no Estado de Pernambuco. publicado no D.Q. de 11-2-71. 132
68.185 - Decreto de 9 de fevereiro de 1971 - Reconhece o
Curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Assis, no Estado de
São Paulo.
Publicado no
D.a. de 10-2~71
13:;:
63.186 - Decreto de 9 de fevereiro de 1971 - Transforma o
Batalhão Escola de Engenharia ~m 79 Batalhão de Engenharla de Combate e dá outras providências. Publicado no D.o. de 10-2-71 ..... 132.'
68.137 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971 Autoriza o
Reconhecimento dos Cursos de
História, Geografia, Pedagogia
e Letras, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Catanduva, no Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O, de
11-2-71 .
133.
68.188 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971 Autorização
para o funcionamento dos
Cursos de Pedagogia, Psicologia, Ciências Sociais, Letras,
Ciências e Sstudos Sociais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Sociedade Cfvil de Educação "São Marcos".
- Publicado no D.O. de 11 de
fevereiro de 1971
133'
68.189 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971 - Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações
no Brasil. Publicado no
D.O. de 11-2-71
133;
C3.190 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre
enquadramento de servidor da
Escala Técnica Federal de Minas Gerais e dá outras proviciências. - Publicado no D. O.
de 11-2-71
134:
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Goiás. -

Decreto de 10 de fevereiro de 1971 - Retifica o enquadramento de servidor ~a
Universidade Federal do RIO
de Janeiro, amparado pelo parágrafo único do artigo 23, da
Lei n" 4.069, de 11 de junho
de 1962, e dá outras providências. publicado no D. O ..

68.191 -

de 11-2-71

de

134

135

Decreto de 10 de fevereiro de 1971
Concede à
Companhia de Minas da Passagem o direito de lavrar minério de ferro, no município de
Mariana, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.

68.193 -

135

Decreto de 10 de fevereiro de 1971 - Declara caduco o Decreto nv 1.590, de
22 de novembro de 1962. Publicado no D. O. de 11-2-71 136
68.195 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971
Declara de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmlsâo que se estenderá desde
a sede do município de Firminópolis no Estado de Goíás.j.
- Publicado no D. O. de 11 de
fevereiro de 1971
137
68.196 - Decreto de 10 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão uma
faixa de terra destinada a passagem de uma linha de transmissão e de um ramal da
mesma, no Estado de São
Paulo. - publicado no D. O.

68.194 -

de 11-2-71

Decreto de 11 de fevereiro de 1971
Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
a SE de Iporá, município de
mesmo nome, até a SE de
Israelândía, no município de

68.197 -

133

D. O. de 12-2-71

139

Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara de utilidade pública para fins de
constítuição de servidão uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
a Sub-Estação de Rio Verde
até a- Sub-Estação de Jataí, no
Estado de Goíás , - Publicado
no D. O. de 12-2-71
139
68.200 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação .a área de terra destina a ampliação de subestação de Lapinha, situada
no distrito de Santo Antonio,
no município de Salvador, Estado da Bahia. - Publicado
no D. O. de 12-2-71
140
68,201 - Decreto de 11 de fevereíro de 1971 - Declara de
utdlídade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão que se estenderá desde a
derivação da LT Pírmínónolfs
- São Luis de Montes Belos
até a cidade de Córrego do
Ouro, no Estado de Goiás Publicado no D. O. de 12-2-71 140

68.199 -

Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal da Paraíba. - Publicado no D. O.

de 11-2-71.

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

Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Extingue a
Comissão Especial de Bôlsas
de Alimentação, instituída pelo
Decreto n" 62.532, de 16 de
abril de 1968 e dá outras providências.
Publicado no

68. 198 -

68.192 -- Decreto de 10 de fevereiro .de 1971
Retifica o

de 11-2-71.

Publicado no D. O.

12-2-71

137

Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constítuíção de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
a sede do munícípío de IsraeIândía até a sede do município de Fazenda Nova, ambos
situados no Estado de Goiás.
_ Publicado no D. O. de 12-2,

68.202 -

de 1971 .

Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de

68.203 -

141
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Págs,

Pága,

constituição de servidão administrativa, uma
faixa de
terra destinada à passagem ca

linha de transmissão que se
estenderá desde a subestação
de Ilhota até a subestação de
Brusque, localizadas nos mu-

nicípios de mesmo nome, no
Estado de Santa Cartna. ~

Publicado no D. Q. de 12-2-71 142
·68.204 - Decreto de 11 J.e tevereiro de 19n - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra pela qual passa
a linha de transmissão que se
estende desde a usina Isldoro
até a Fábrica de Cimento Portland, no município de Corumba de Goiás, Estado de
Goiás - Publicado no D." O.
de 12-2-71 . .

D

142

'68.205 - Decreto de 11 de Ievereíro de 1971
Redísbribuí,

com os respectivos ocupantes,
cargos do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro
de
Desenvolvimento
Flarestal, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 12-2-71 .
143
Decreto de 11 de tevereíro de 1971 - ExclUi cargo,
com o respectivo ocupante, da
redistribuição processada pelo
Decreto n? '67.369', de 12 de
outubro de 1970, eç dá outras
providências - Publicado no

'68.206 -

D. O. de 12-2-71
'68.207 -

144

Decreto de 11 de feve-

Redlstrfbuí
reiro de 1971
c a r g o, com o respectivo
ocupante, para o Departamcnto Administrativo do Pessoal
Civil e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 12-2,
de 1971

144

Decreto de 11 de feveRedístrlbul
reiro de 1971
cargos, com os respectivos
ocupan tes, para o Ministério
da
Agrtcul tora. - Publicado
no D. O. de 12 e reto 1'10 de

'68.208 -

17-2-71
1138.209 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede à

Companhia de Cimento Portland Poty, o direito de lav-ar
.rosronta, no município de Iga-

145

raçu, Estado de Pernambuco.
- Publicado no D. O. de 12-2,
de 1971. .
68.210 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede à Sociedade Carbonífera
Monte
Negro Ltda., o direito de lavrar carvão mineral no municípío de Orleans, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 12-2-71
68.211 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede
à
Marminas S. A. o direito de
lavrar mármore, no município de Juazeiro, Estado da
Bahia. - Publicado no D. O.
de 12-2-71 . . .. .. . . . .. . . . . . ..
68.2.12 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede à
Sílex do Brasil Ltda. o direi t'l
de lavrar sílex, no murncípío
de Pltanguí, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 12'-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . ..
68.213 - Decreto de 11 de cevereíro de 1971 - Institui a. Medalha do Mérito da Segurança do Trabalho e clã outras
providências. - Publicado no
D. O. de 12-2-71 .
68.214 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Revoga decreto e outorga à Centrais Elétricas de São Paulo S .A. concessão para o aproveitamento
hidrelétrico de um trecho do
rio Grande, situado 11a divisa
dos Estados de São Paulo e
Minas Gerais. - Publicado no
D .0. de 12-2-71 .
68.215 - Decreto de 11 de fevcvereíro de 197L - Concede à
Sandspar Minérios Ltda. o
direito de lavrar quartzito, no
município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. -Publicado no D .0. de 1.2-2-71
68.216 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão que se estenderá desde
a cidade de Iporá até a cidade
no Estado
de Amortnópolís,
de Goiás.
PUblicado no
D. O. de

12-2-71 .

14G
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149

150

151

152

154
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Págs.
68.217 ....,.... Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Declara. de
utilidade pública, para fins de

desapropriação pelo Departamenta Nacional
de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno necessária à construção
do açude público «Men dobim",
no Município de Acu, Estado
do Rio Grande, do Norte.
publicado no D. O. de 12-2-71
68.218 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede autorização para funcionamento
da Faculdade de Formação
de Professôres de Alagotnha,
Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 12-2-71
68.219 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede autorização para funcionamento
da Faculdade de Formação de
Professôres de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Publicado no D .o. de 12-2-71
68.220 - Decreto de 11 de feve~
retro de 1971 - Altera c enquadramento constante do Decreto n.? 55.559, ele 15 de janeiro de 1965, e dispõe sôbre a
classificação dos cargos de nível superior ocupados por funcionários do Ministério do
Exército abrangidos pelas Leis
números 3.967, de 5 de outu,
bro de 1961 (art. 2.9 ) , e 4.069,
de 11 de junho -íe 1862 (art.
23. parágrafo únicoj . -- Pablicado no Diário O ficia~ de
12 de janeiro de 1971
68.221 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para auaumentar o capital de suas
operações no Brastl , - PI1~
blicado no Diário Oficial d·,t
12 de fevereiro de 1071 .....
68.222 - Decreto de 11 de fevereiro de 1971 - Aprova o
Regulamento do Hospital das
Fôrças Armadas. -- Publicado no Diário Oficial de 1~ de
fevereiro de 1971
68.223 - Decreto .te 12 de fevereiro de 1971 - Concede Reconhecimento ao Curso de
Economia da Fundação de Ciências Econômicas de São

155

156
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Págs.
João da Boa Vis~a.
São
Paulo. - Publicado no Diario Oficial de 15 de feverei" 159
ro de 1971
68.224 - Decreto de 12 de reretro 'de 1971 - Autoriza a reincorporação ao patrimônio da
União dos bens móveis e imóveis da Escola Técnica Darcy
Vargas, da Pundacão Abrigo
do Cristo Redentor. - Publicada no Diário Oficial de 15
de fevereiro de 1971
160
68.225 - Decreto de 12 de fevereiro de 1971 ......;. Aprova (~
Regulamento para u Diretoria
de Engenharia da. Marinha.
- Publicado no Diário O ficial de 15 de fevereiro de 1071 160
Decreto vte 15 de fevereiro de 1971 - Retlfíca o
Quadro único de PeS.30.'1! da
Universidade Federal de Santa Catarina, aprovado pelo
Decreto n.e 61.456, de 4 de
outubro de 1967, e dá outras
providências. - Publicado no
Diário Oficial de 17 de fevereiro de 1971
164
68.227 - Decreto de 1:, de fevereiro de 1971 -- Reolasstfica
os cargos de Revisor do Qua.
dro único de Pessoal da Universidade Federal do Paraná' e dá outras providências.
- Publicado no Diário Oficial
de 17 de fevereiro fie 1971 .. 164

68.226 -

156

156

157

157

Decreto de 15 de fevereiro de 1971 - Reclassifíca
os cargos de Revisor do Q.uadro de Pessoal .to Ministério
das Relações Exteriores e dá
outras .providências. -- Publicado no Diário Oficinl de 17
de fevereiro de 1971
165
68.229 - Decreto de 15 de fevereiro de 1971 - Reclasstfíca
os cargos de Revisor de Quadro único de Pessoal da Universidade Federa! do Rio de
Janeiro e dá outras providências. - Publicado no Diário
Oficial de 16 de fevereiro
, 165
de 1971
68.230 - Decreto de 15 de fevereiro de 1971 - Reclasslfica
um cargo de Revisor do Quadro de Pessoal de tnstrtuto

68.228 -
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de 1971

68.231 -

166

Decreto de 15 de fe-

vereiro de 1971 -

Iõeclassttíca

os cargos de Revisor do Quadro de Pessoal .ío Território
Federal de Roraima e dá Outras providências. - Publicado no Diário Oficial de 17 de
de fevereiro de 1971
166
68.232 - Decreto de 15 de fevereiro de 1971 - Outorga à
Centrais Elétricas de Galãs
S.A. concessão para. o apro,

veitamento da enerata hidráulica de um trêcho d-o rio MrJ,3quito,

denominado

Cachoeira._.

do Ronca, situado entre os
Municípios de 'I'aquatmga e
Campos Belos, no Estado de
Goiás. Publicado no Diário Oficial de 16 de fevereiro
de 1971
167
68.233 - Decreto -le 15 de fevereiro de 1971 - Autonzacão
para o funcionamento da 'Fa~
culdade de Educação Ffsica de
Marilia - São Paulo. -- Publicado no Diário Oficial de
16 de fevereiro de H)71 ..... 167
68,234 - Decreto de 15 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins <18
constituição de servidão administrativa, uma ffixa de
terra destinada à passagem da
linha de transmissão que se
estenderá desde a SE de Campina Grande. Município do
mesmo nome, Estado da Paraiba, até a SE de Gol aninha.
Município de Goiana Estado")
de Pernambuco. ..- Puplicado
no Diário Oficial .íe 16 de fevereiro de 1971
167
68.235 - Decreto de J.5 de Ievereiro de 1971- - Declara de
utilidade pública nara fins de
constituicão de servidão uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão Abadiânia
Nova
Abadiânia no Morríctpío de
Abadiânia,
no
Estado
de
Goiás. Publicado no Diário Oficial de 16 de fevereiro
de 1971

Pâg,s.

68.236 -

Joaquim Nabuco ne Pesquisas
Sociais e dá outras provídên.
cias , Publicado no Diário
Oficial de 17 de fevereiro

Decreto de 13 de fereiro de 1971 - Declar-a de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de tranamissão que se estenderá desde
a subestação de Dtorama até
a subestação de Montes Claros de Goiás, no Estado de
Goiás, - Publicado no Diário Oficial de 16 de fevereiro de 1971

169

68.237 - Decreto de 15 de fevereiro de 1971 Promulga
o Acôrdo sôbre 'I'ransportes
Aéreos entre o Brasil E. a Sulça .
Publicado no Diário
Oficial de lê de fevereiro
de 1971
170
68.238 - Decreto de 16 U(~ fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública ét Associação
Hospital Oswaldo Cruz. com
sede em São Paulo. Estado de
Soâ Paulo. Publicado no
Diário Oficial de 17 de fereiro de 1971
170
68,239 - Decreto rle 16 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Colégio
Santa Dorotéia. -o-n sede em
Brasília. Distrito Federaf.
Publicado no Diário Oficial de
17 de fevereiro de 1971 ..
170
68.240 - Decreto de 1-6 de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 1Q do Decreto n úmero
63.054, de so de julho de 1968,
oue retificou o de nc 27.'l17,
de3! de agôsto de 19:.t9'. Publicado no D. O. de 18 de
fevereiro de 1911 ... . . . . . . . .

17D

68.241 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 19 do Decreto número
:59.976, de 10 de janeiro de
de 1967.
Publicado no
D. O. de lB-2-71

171

68.242 - Decreto de '1'6 de fevereiro de 1971 - Retifica o
Artigo 19 do Decreto número
62,939, de 2 de julho de 19$8.
- Publicado no D. O. de 18
de fevereiro de 1971
172

16B

68.243 - Decreto de 1t6 de fevereiro de 1971 - Cancela o
Decreto nc 12.805, de 7 de ju-

íNDICE
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lho de 1943. - Publicado no
D. O. de 18-2-71
68.244 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 19· do Decreto número
G9.372, de 13 de junho de
1956. - Publicado no D. O.
de 18-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.245' - Decreto de 16 de fevereiro de 197'1 - Declara caduco o Decreto nc 44.812, de
7 de novembro de 1953. Publicado no D. O. de 118 de
fevereiro de 1971
68.246 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971
Declara
anulado o Decreto no .f56. 334,
de 18 de março de 1970. Retifica o art. 19 do Decreto
no 58.4'53, de 17 de maio de
1'966. - Publicado no D. O.
de 18-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.247 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Torna sem
efeito o Decreto nc 41. 1-19, de
12-3-1957.
Publicado no
D. O. de 18-2-71
68.248 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, o imóvel
destinado
à
construção de
uma subestação no município
de Sabará, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
J".
de 18-2-71 . .
68.249 - Decreto de 16', de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 19 do Decreto número
25.84'3, de 18 de novembro de
1948. - Publicado no D. D.
de 18-2-71 . .
68.250 - Decreto de 16 de fevereiro de 197'1 - Aprova oEstatuto da Cruz Vermelha
Brasileira e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 18-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.251 - Decreto de 16 de fevereiro de W71 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão,
as
faixas de terra necessárias à
passagem das variantes que
interligarão a SE de Sabará
com as linhas que partem da
SE de Bonsucesso, no muni-

173

173

174

174

175

176

176

177

XIX

Págs,

crpto de Belo Horizonte, e da
Usina de Peti, no municípío
de Santa Bárbara, Estado de
Minas
Gerais. - Publicado

ao D. O. de 18-2-71
68.252 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Jahu, no Estado de São Paulo com os Cursos de Letras,
Pedagogia, História e Geografia. - Publicado no D. O.
de 17-2-71 .
68.253 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 -Retifica o
artigo 19 do Decreto número
61.747, de 23 de novembro de
19(}7. - Publicado no D. O,
de 18-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . ..
68.254 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Excluí cargo da declaração de desnecessidade, revoga disponibilidade de servidor da Superintendência do Vale do São
Francisco e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 17-2-71 . ................•
68.255. - Decreto de 1-6 de fevereiro de 19n - Institui em
caráter permanente a Campanha Nacional de Prevenção
de Acidentes do Trabalho e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 17 de
fevereiro de 1971

192

192

193

194

194

68.2'56 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 19 do Decreto número
48.022, de 5 de abril de 19,60.
- Publicado no D. O. de 17de fevereiro de 19-71
195
68.257 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971
Declara
sem efeito o Decreto número 51.943-A, de 26 de abril de
1968-. - Publicado no D. O.
de 18-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ô
68.258 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. - Publicado no D. O. de 17-2-71 .... 196
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68.259 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Instdtute

Bom Pastor, com sede em
Fortaleza, Esta:do do Ceará.
- Pubtícado no D. O. de 17
de fevereiro de 1971
197
68.260 - Decreto de 16 de fevereiro de 1971 - Declara de

utilidade pública o Centro Sacia ~ Maria Medianeira,
com
sede em Fortaleza, Estado do
Ceará. Publicado no D. O.
de 17-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . ..

197

68.281 - Decreto de 18 de fevereiro de 1971 - Redistribuí

cargo.
com
o
respectivo
ocupante, para o Quadro de
Pesscal do Ministério da Saúde, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 19:
de fevereiro de 1971
197
68.262 - Decreto de 1& de fe-

vereiro de 1971 -

Retifica o

Decreto nc 96'7.214, de 17 de
setembro de 1970. - Publicado no D. O. de 19-2-'11 ..... 19768.263 - Decreto de 18 de fevereiro de 1971 - Redistrtbuí.
ocupantes, para o Ministério
da Saúde e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 19-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
68.264 Decrete de 18 de fevereiro de 1971 - Redistribui,
com o respectivo r ocupante,
cargo do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
para o Ministério da Saúde,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 19 de
fevereiro de 19n
199

68.265 - Decreto de 18 de fe-vereiro de 1971 - Retifica o.
Decreto nv 51. 386, de "4 de janeiro de 1962, que aprovou o
;Quaw'o de Pessoal da Unâversidade Federal da Paraíba
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 19 de
fevereiro de 1971 . . . . . . . . . . . 200
68.266 - Decreto de 18 de fevereiro de 1971 - Exclui servidor da antiga COFAP do
Anexo I do Decreto número
53.076, de 4 de dezembro de
1963. - Publicado no D. O.
de 19-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Págs,
68.267 - Decreto de 18 de fevereiro de 1971 - Cria Grupo de Trabalho Especial, para
promover o projetamento, o
desenvolvimento e a construção
de um protótipo de
computador eletrônico
para
emprêgo em operações navais.
- Publicado no D.' O. de 19
e retificado no de 25-2-71 ."
200
68.268 - Decreto de 18 de fevereiro de 1971 - Publica os
índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na
Lei nc 5.451, de 12' de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 19-2-71
201
68.269 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971
Concede
autorização à Sociedade Seguradora
Estrangeira
para
aumen tal' o capital de suas
operações no Brasil. Publicado no D. O, de 25 de
fevereiro de 1971
201
68.270 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971
Concede
autorização à Sociedade
Seguradora
msxrangetva
para.
aumentar o capital de suas
operações no Brasil. - Publicado no D. O. de 25 de
fevereiro de 1971
202
68.271 - Decreto de 1i(t de fevereiro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Ação Social Nossa Senhora de Fátima. com sede em Brasília,
Distrito Federal Publicado
no D. Q. de 25-2-71
202
68.272 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971
Concede
nacionalização
à
sociedade
Bates do Brasil Ltd.. sob a
denominação
de
Bates do
Brasil-Papel e Celulose S. A.
- Publicado no D. O. de 25
de fevereu o de 197'1
202
68.273 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971 Cria função gratificada no Quadro de
Pessoal
do
Ministério
do
EXército, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 26-2-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
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Págs,
68.274 -

Decreto de 19 de fe-

vereiro de 1971 -

cargo,
com
o
respectivo
ocupante, para a Agência Nacional e dá outras providêncías. - Publicado no D. O.

Reorganiza

o Depa. tamcnto Geral de Serviços do Ministério do Exér-

cito e dá outras provídéncías.
- Publicado no D. O. de 25
de fevereiro de 1971

68.275 -

de 25-2-71
203

Decreto de 19 de fe-

vereiro de 19'71 -

Reoraaníza

o Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército e dá outras
provtdênctas . - Publicado no
D. O. de 25-2-71
204
68.276 - Decreto de 19 de fe-

vereiro de 1971 -

Reorganiza

o Departamento de Material
Bélico do Ministério da Exér-

cito e dá outras providências'.
-

Publicado no D. O. de 2,5-

de fevereiro de 1971 ........ 204'
68.277 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971 - ReOJganiza

o

Departamento

Geral

O. de 23-2-71

207

Decreto de 25 de fevereiro de Ut71 - Redistríbui,
com o 1 espectivo
ocupante,
cargo
do
Ministério
dos
Transportes para o Míntstério da Indústria e do Comércio, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 26
de fevereiro de 1971
207

68.284 -

Pessoal do Ministério cio Exérp, bicado no D. O. de 2'5

de fevereiro de 1971
68.27-3 - Decreto de 19 de fevereiro de 1971
Concede
autorização à Companhia Delta Marine Driling Co. para
operaeáo, em águas brasí ~-ei
ras, dos barcos Delta Marine 8
e Coral Sea Horse, de nacionalidade americana, nos serviços que especifica. - Puc
blicado no D. O. de 19 de
fevereiro de 1911
68.279 - Decreto de 19 de fevereíl-o de 1971 Abre ao
Ministério do Interior o crédito extraordinário de Cr$
'75. O(){k 0'00,00 (setenta e cinco milhões de cruzeiros), e dá
outras
providências. - Publicado no D. O. de 24 de
fevereiro de 1971
68.280 Decreto de 24 de fevereiro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Escola Supertor de Agronomia, do Espírito Santo, sediada na cidade de Alegre, no Estado do
Espírito Santo. Publicado
no D. O. de 25-2-71
68.281 - Decreto de 24 de fevereíro de 1971 - Redistribui

206

Decreto de .25· de fevereiro de 1971 - Autorização para funcionamento
de
Cursos da Faculdade de Ciências e Letras "u.ereza Martdn" S. P. Publicado
20.7
no D. O. de 26-2-71
68.283 - Decreto de 25 de fevereiro de 1971 - Retífica o
Decreto nv 68.166, de 4 de fevereiro de. 1971, publicado no
Diário Ojlcial de 5 de fevereiro de 1971, que concede reccnhecímento de Cursos da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis São Paulo. - Publicado no

68.282 -

D.

do

cito e dá outras providencias.
-

Págs,

204

Decreto de 25 de re,
veren o de 1971 - Autoriza o
Ministério da Aeronáutica a
ceder, gratuitamente, à Campanha Nacional de Edücarrdártos Gratuitos
Setor
Distrital da Ilha do Governador, Estado da Guanabara, o
terreno que menciona. - Publicado no D. ''''-0. de 26 de
208
fevereiro de 1971

68.285 -

205

Decreto de 26 de fevereiro de 1971 - Declara caduco o Decreto nv 47.033, de
14 de outubro de 1959. - Publicado no D. O. de 1-3-71 . 20B
68.2B7 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971 - Retifica o
artigo 19 do Decreto número
43.251, de 24 de fevereiro de
1958. - Publicado no D. O.
de 1-3-71 . .. .. .. . . .. .. . . .. . 209
68.288 - Decreto de 26 de fevereiro de 19'71· - Declara caduco o Decreto nc 45.'185, de

68.2'&6 -

205
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Págs,
14 de abril de 1959. - Publicado no D. O. de 1-3-71 ....

209

68.289 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971 Revoga o
Decreto no 50.792, de 15 de

junho de 1961, outorga concessão e dá outras providências. Publicado no D. Q.
de 1-3 e retificado no de 3 de
março de 1971

210
68.290 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971 - Declara caduco o Decreto no 2.21'4, de 22
de janeiro de 19&3. - Publicado no D. O. de 1-3-71 .... 211
68.291 - Decreto de 26 de fevereiro de 197,1
Declara

sem efeito o Decreto número
'55.374, de 31 de dezembro de
19M. - Publicado no D." -o.
de 1-.-71 .
211
68.292 - Decreto de 20$' de fe-

vereiro de 1971 - Cancela o
Decreto rio 39.376, de 13, de
junho de 1956. Publicado
no D. O. de 1-3-71
211

Decreto de 26 de fevereiro de 1971
Declara
sem efeito o Decreto número
35-.978. de 4 de agôsto de 1954.
- Publicado no D. O. de 1
de março de 197·1 . . . . . . . . . . 2U
68.294 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971 - Autoriza o
Govêrno do Estado de Pernambuco a encampar os bens
e instalações vinculados aos
serviços públicos de energia
elétrica da sede do município
de Caruaru, naquele Estado,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 1 de
março de 1971 . . . . . . . . . . . . .. 212
68.295 - Decreto de .26 de fevereiro de 1971 .- Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no Brasil. - Publicado
no D. O. de 2-3-71
212
68.296 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971 - Regulamenta o Decreto-lei nc 999, de 21
de outubro de 1969, que instituiu a Taxa Rodoviária Única. - Publicado no D. O.

68.293 -

de

1-.-71 .

21(1

Págs,

6,8.297 - Decreto de 26 de fevereíro de '1971 - Subordinação da Fábrica de Material de
Comunicações.
Publicado
215
no D. O. de 1-3-'71
68.298 - Decreto de 26 de fevereiro de 1971
Modifica
Regulamentos de Organizações Militares do Exército e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 1 de
março de 197·}: .....•••.....• 216
68.299 - Decreto de 1 de março
de 1971 - Redístríbuí, com a
respectiva ocupante, cargo do
da
Agricu,1tu;ra
Ministério
para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 2 de
Março de 1911
217
68.300 - Decreto de 1Q de março
de 1971 - Retifica o Decreto
no 66.7116, de 15 de junho de
1970. - Publicado no D. O.
de 2-.-71

.

Decreto de 1 de março
de 1971 - Confisca bens de
Aerton Menezes Silva, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 2-3-71 .. '
68'.302 - Decreto de 1 de março
de 1971 - Confisca bem de
Antônio dos Santos Netto e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 2-3-71 ...
68.3Q.3i - Decreto de 1 de março
de 1971 - Confisca bem de
OSvaldo Teixeira de Melo e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 2' de
março de 1971 ..... . . . . . . . . .
68:.3(J4 - Decreto de 10 de marco de 1971 - Confisca bem de
Ãirton Teixeira de Melo e dá
outras providências. -- Publicado no D. O. de 2-3-71 ...
68.305 - Decreto de 19 de março de 19'71 - Altera o artigo
89 do Decreto no 67.052, de 13
de agôsto de 1970. -- Publicado no D. O. de 2-3-71 ...
68.306 -- Decreto· de 2 de março
de 1971 Concede, reconhecimento à Faculdade de Medicina de Rio Grande, da

217

68.301 -

218

218

219

219

219

íNDICE

Pága,
Fílndação
Cidade do
Rio
Grande, RS. - Publicado no
D. a. de 3-3-71
220
6$.307 - Decreto de 2: de março
de 1.971 - Reconhece o Curso

de Matemática, da Faculdade
de rmosoãa, Ciências e Letras de Araraquara, no Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 3-3-71 ...

221}

68.308 - Decreto de 2 de março
de 1971 - Concede reconhe-

cimento aos Cursos que menciona. - Publicado no D. O.
de

3-3-71

.

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

220

68.309 - Decreto de 3 de março
de lB71 Declara de utilidade pública o Lar Anália

Franco, com sede no Estado
da Guanabara. Publicado
no D. O. de 4-3-71
68.3'10 -

221

Decreto de 3 de março

de 1971 - Redístríbut, com os
respectivos ocupantes, cargos

Págs,
nl? -68.177, de 27 de agôsto de
1968, que dispõe sôbre o Programa Especial de Bôlsas de
Estudo (PEBE) e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 4-3-71
223
68.315 - Decreto de 4 de março de 1971 - Decreta intervenção federal. no Munícípfo
de Salvaterra, no Estado do
Pará, e dá outras providencias. - Publicado no D. O.
de 4-3-71 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 223
68.316 - Decreto de 4 de março de 1971 - Autoriza o Govêrno do Estado do Rio de
Janeiro a encampar os bens
e instalações vinculados a serviços públicos de energia elé-trica no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. - Publicado no D. O,
de 5 e retificado no de 9 de
março de 1971
224

221

68.317 - Decreto de 4 de março de 11371 - Dispõe sôbre o
enquadramento de servidores
do Ministério
do
Exército,
amparados
pelo
parágrafo
único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho
de 19'62, e dá outras providências. - PUblicado no D. O.
de 5-3-71 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224

221

68.318 - Decreto de 5 de março de 197,1 - Declara de utilidade pública a União Espirita "Paz e Caridade"; com
sede
em Araçatuba, Estado
de São Paulo. Publicado
no D. O. de 8-3-71
2,25

do Minístérío dos 'Transportes para o Ministério das Mi-

nas e Energia, e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 4-3-71
6:8.311 - Decreto de 3 de março
de 1971 - Redistribui, com a
respectiva ocupante, para o
Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio, cargo originário do
ex-Departamento de Correios,
e Telégrafos. - Publicado no
D. a. de 4-3-7,1
68.312 - Decreto de 3de março de 1971 - Dispõe sôbre o
programa. oficial "A Voz do
Brasil". - Publicado no O. O.
de 4-3-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.313 - Decreto de 3 de março de 19-71 - Concede autorização à Emprêsa Brasileira
de Operações Bubmarínas EBDS Ltda., para operação, em águas brasüeiras, da
embarcação de bandeira americana "P. E. Foote" e sua
tripulação
estrangeira,
nos
serviços que específica. - Publicado no D. O. de 4-3-71 .
68.314 - Decreto de 3 de março de 1971 - Dá nova redação a dispositivos do Decreto
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222

68.319 - Decreto de5 de marde 1971 - Declara de utilidade pública o Educandárto
Imaculado Coração de Maria
"Dona Maria Queiroz Pedroso", com sede em Maná, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 8-3-7'1
225
68.320 - Decreto de 5 de março de 1971. - Dá nova redação ao artigo 44 do Regulamento da Inspetoria-Geral da
Aeronáutica,
aprovado
pelo
Decreto no 64.284, de 31 de
março de 1969'. ----:' Publicado
no D.a. de 8-3-71
225
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Págs,

Págs,

de São Bernardo do Campo,
Pub . no D.o. de 30-3-71 230
68.3-28 - Decreto de 9 de março de 1911. - Autorização para
o funcionamento da Escola de
Educação jeísica de Volta Redonda, da !FUndação "Oswaldo
Aranha", RJ. - Pub. no D.a.

68.321 - Decreto de 8 de março de 19-71 - Redistribui, com

SP. -

os respectivos ocupantes, para.
o Quadro de Pessoal da Supe ..
rintendência do Desenvolvimento da Pesca, cargos originários da extinta Divisão de
Caça e Pesca, integrantes do
Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura e dá outras
providências. - Publicado no

de 10-3-71

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

230

68.329 - Decreto de 9 de março de 19'71. - Redistribui cargo, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do
68.322 - Decreto de 8 de marMinistério do Trabalho e Preço de 1&71. ~ Altera o artividência Social, e dá outras
go 59 do Decreto nc 63.433, de
providências. - Pub. no D.a.
16 de outubro de lQ,68, que rede 10-3-71
230
gulamenta a exportação temporária de produtos nacionais
68.330 - Decreto de 9 de mare nacionalizados. - Pub. no
ço de 1971 - Fixa a lotação
D.a. de 9-3-71 ...•.....•.•.. 226
dos cargos de Procurador da
68.3-23 - Decreto de 9 de marRepública, do Quadro de Pesço de 1971. - Outorga à Comsoal do Ministério Público Fepanhia Sul Sergipana de Elederal, ampliado pela Lei nútricidade concessão para o
mero 5.639, de 3 de dezembro
aproveitamento hidráulico srde 1970, e dá outras providêntuado na confluência. dos n03
cias. - publicado no D. O. de
PiaUÍ e Piqultinga, no distrito
10 de março de 1971 ........• 231
sede do município de Estância,
68.331 - Decreto de 9 de marEstado de Sergipe, e dá outras
ço de 1971 - Atribui ao Deprovidências. - Pub . no D.a.
partamento de Aguas e Enerde 10-3'-71 ... . . . . . . . . . . . . . . • . 227
gía Elétrica do Estado de São
68.3;'24 - Decreto de 9 de marPaulo, a responsabilidade pela.
ço de 1971. - Aprova o plano
realização de obras de regulaIde regularização do rio Pa
rízação do rio Paraíba, no Esraíba e dá outras providências.
tado de São Paulo, e da outras
_ Pub , no D.a. de 1{}--3~71.. 228
providências. - Publicado no
,
D.a. de 10.3.71
232
6S.32'5 - Decreto de 9 de março de 1971. - Declara de utí68.332 - Decreto de 9 de marlidade pública a Associação de
de 1971 - outorga à Centrais
Cultura Franco-Brasileira, com
Elétricas de São Paulo S. A.
sede no Rio de Janeiro, Bstaconcessão para o aproveitado da Guanabara. - P'ub , no
mento hidráulico dos rios Pae.o. de 10-3-71
229
raíbuna e Paraitínga, no Estado de S. Paulo. - Publicado
68.326 - Decreto de ~ ..de mar-.
no D. O. de 10.3.71
233
ço de 19'71. - Autoriza o funcionamento do Curso de LicenDecreto
de
9
de
mar68.333
ciatura em Desenho e Plástica.
ço de 1971 - outorga à Light
da Faculdade de Belas Artes de
_ Serviços de Eletricidade S.
São Paulo. - Pub. no D.a.
A. concessão para o aproveitade 10--3-71
229
mento hidráulico, de um tre68.32.7 - Decreto de 9 de marcho do rio paraíba, no Estado
ço de 1971. - Autorização para
de São Paulo. - Publicado no
o funcionamento dos Cursos de
D. a. de 10-3-71
234
Letras, Pedagogia, Química e
Decretos
ns
,
68.334
e
68.335
ainda
de Filosofia, Ciências e Letras
não roram publicados no Diário OfiLicenciatura do 19 Ciclo em
cial.
Estudos Sociais da Faculdade

D.a. de 9-3-71

226
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íNDICE

Págs,

Págs,

68.336 - Decreto de 10 de março de 1971 - Declara a condição de Militar ao Corpo de
Bombeiros do DIstrito Federal
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 11-3-71 234

Paulo, - Publicado no D. O.
de 12- e reto no de 16-3-71
238
68.342 - Decreto de 11 de março
de 1971 - Extingue o Fundo
de Amortização dos Empréstimos Internos, Papel. - Publicada no D. O. de 12-3-71 .... 239

68.337 - Decreto de 10 de março de 1971 - Declara a condição de Militar ao Corpo de
Bombeiros do Estado da Guanabara e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
11-3-71

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

235

68.338 - Decreto de 11 de março de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Administração Pública da Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas da P.U.C. do Rio Grande do Sul. - Publicado no
Doa. de 16-3-71

235

Decreto de 11 de março de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra destinada a instalação de
uma estação repetidora de microondas e uma faixa de terra
para o acesso ao terreno, sitas
no município de Sete Lagoas,
Estado de Minas Gerais, a cargo da Companhia 'I'elefnôíca
de Minas Gerais. - Publicado
235
no D. O. de 16-3-71
68.340 - Decreto de 11 de março
de 1971 - Declara de utdlldãde
pública, para fins de desapropriação, uma área de terra
destinada à instalação de uma
estação repetidora de microondas, e duas faixas de terra
para o acesso ao terreno, sitas
no município de Cordlsburgo,
Estado de Minas Gerais, a cargo
da Companhia 'I'elefôníca de
Minas Gerais. - Publicado no
68.339 -

D.

a.

de 12-3-71

68.341 - Decreto de 11 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terra
destinada à instalação, pela
Companhia Telefônica Brasileira, de uma estação terminal
repetidora de microondas e
respectiva tôrre, no Munícípío
de Guapíaçu, Estado de São

236

68.343 - Decreto de 11 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terra. a
respectiva faixa de acesso, destinadas à instalação, pela
Companhia Telefônica Brasileira, de uma estação repetidora de microondas, no Município de Pirassununga, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O, de 12 e reto no de 1.6
de março de 1971 . . .. . . . . . . 239
6'8.344 - Decreto de 12 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública o Orfanato "D. Ulríco",
com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba. - Publicado
no D. a. de 15-3-71 ......... 240
6H~ 345, -

Decreto de 15 de março
de 1971 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
'aceitara doação do terreno que
menciona, situado no Estado
de Mato Grosso, - Publicado
no D. O, de 16-3-71
240

68.346 - Decreto de 15 de março
de 1971 - Autoriza estrangeiros
a adquirirem direitos sôbre os
terrenos que menciona, - Pu:"
blícado no D, o. de 17 e reto
no de 19-3-71 .. "
,
, 240
68,347 - Decreto de 15 de março
de 1971 - Transfere da Prefeitura Municipal de Hídrolina
para a Centrais Elétricas de
Goiás S. A. a concessão para
produzir, transmitir e dístrtouir energia elétrica no município de Hidrolina, Estado de
Goiás. - Publicado no D. O.
de 17-3-71

242

68,348 - Decreto de 15 de marco
de 1971 - Declara sem efeito
o Decreto nc 29.596 de 28 de
maio de 1951. - Publicado no
D. O. de 16-3-71

Decreto de 15 de março
de 1971 - Retifica o artigo 19
do Decreto ná 64.,314, de 7 de

68,349 -

242
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Págs,
abril de Hl69. - Publicado no
D. a. de 16-3-71
242

68.350 - Decreto de 15 de março
de 1971 - Revoga decreto e

outorga a Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A. concessão
para distribuir energia elétrica

no munícípío de Campos No-

vos, no Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 15-3-71
243
68.351 - Decreto de 15 de março
de 1971 Declara caduco o
Decreto nv 31.146, de 18 de
julho de 1952 - Publicado no
D. a. de 16-3-71
244

68.352 - Decreto de 15 de março
de 1971 - Aprova transferên-

cia de bens e instalações e
outorga à Companhia Leste

Mineira de Eletricidade con-

cessão para aproveitamento hidráulico no município de Ipa-

nema, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 17-3-71 ... . . . . . . . . . . . . . . . .

244

68.353 - Decreto de 15 doe marco
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
da hnha de transmissão que
se estenderá desde Taquaral
de Goiás até Itaguari, no município de Taquaral de Goiás,
no Estado de Goiás. -r-' Publicada no D. O. de 17-3-71 ... 245
68.354 - Decreto de 16 de março
de 1'971 - Aproveita, no Quadro de Pessoal do EstadoMaior das Fôrças Armadas,
servidor em disponibflídade, e
dá outras provldêncías , - Pu·blicado no D. O. de 17-3-71 .. 245
68.355 - Decreto de 16 de marco
de 1971 - Concede autorizacão
à sociedade seguradora estrangeira para aumentar o ca:pital de 81;1<U3 operações no
Brasil. - Publicado no D. O.
de 17-3-71
2M>
68..356 - Decreto de 16 de março
de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade Estadual
de Direito de Maringá e ao
Curso de Bacharelado, em Marângá, no Estado do Paraná.
- Publicado no D. O. de 17
de março de 19'71
24.6

Págs,

Decreto de 16 de março
de 1971 - Retifica o Quadro
único de Pessoal da Untverai-.
dade Federal da Bahia, aprovado pelo Decreto nc 61.710,
de 21 de novembro de. 1967,
e altérado pelos Decretos números 65.196, de 19 de setembro de' 1969 e 66.448, de 15
de abril de 1970, e dá outras
providências. - Publicado no

68.357 -

D.a.

de 17-3-71

246

68.358 - Decreto de 16 de março
de 1971 - Altera os artigos l46'
e 147 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 60.501 de
14 de março de 1967. - Publicado no D. O. de 17-3-71 247
63.359 - Decreto de 16 de março
de 19,71 - Altera dispositivos
do Regulamento para o "Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada", aprovado pelo Decreto nv 60.433, de 13 de marco
de 1967. - Publicado no D. O.
de 17-3-71
247
68.360 - Decreto de 16 de março

de 1971 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno e benfeitorias que menciona, situados
no Distrito Federal. - Publicado no D. O. de 17 € reto no
de 19-3-71

248

Decreto de 17 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desaoropríaçâo pelo Departamento ·Nacíonal de Obras contra as Sêcas - DNOCS, a área de
terreno necessária à construção do açude público Brumado, no município de Rio de
Contas, no Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 18
de março de 1971
248
68.362 - Decreto de 17 de março
de 1971
Dispõe sôbre o
Quadro de Pessoal do Ministério do Exercito, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 30-3-71 (Suplemen68.361 -

to)

•.••••........••.......•...

68.363 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Transfere da Prefeitura Municipal de IpOTá
para a Centrais Elétricas de
Goiás S. A. a concessão para
produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica no município

U9

íNDICE

Págs,
de rporá, Estado de Goiás, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 18-3-71 ..
6,8.364 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
da linha de transmíssâc que
se estenderá entre os muntcípios de Fírmmópolls e Iporá,
no Estado de Goiás. - Publícado no D O de 18-3-71
68.365 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terra
destinada à instalação, pela
Companhia Telefônica Brasileira. de uma estação repetidora de microondas e respectiva tôrre, no Município de
Pindorama, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 18-3-71
68.366 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, um terreno rural e
duas faixas de terra, destinados à instalação, pela Companhia Telefônica Brasileira, de
uma estação repetidora de
microondas no Município de
Taquaritinga, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 18-3-71 ...... .. .. . .. • .. .. .
68.3'67 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Altera o Decreto"
nv 53.252, de 13 de dezembro
de 1963. que enquadrou definitivamente funcionários do
Ministério do Exército. - Publicado no D. O. de 18-3-71 "
68.368 - Decreto de 17 de março
de 1971 - Confisca bens de
Expedito Rodrigues de Holanda e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 18
e reto no de 22-3-71 ..... ,..
68.369 - Decreto de 18 de março
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Odontologia, da Fundação Educacional e Cultural de Nova
Friburgo, mantida pela Prefeitura Municipal de Nova Frtburgo, no Estado do Rio de.
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 19-3-71

249

250

251
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253

254
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68.370 - Decreto de 18 de março
de 1971 - Exclui do relacionamento de disponibilidade CODStanta da Portaria Ministerial
nv 3.485-, de 25 de agôsto de
1969, do Ministério de Estado
do Trabalho e Previdência Social, o cargo e o servidor indicado. - publicado no D, O.
de 19-3-71
68.371 - Decreto de 18 de março
de 1971 - Altera a redação do
artigo 39, do Decreto nc 56.45-2,
de 9 de junho de 1965, - Publicado no D. O. de 19-3-71
68.372 - Decreto de 18 de março
de 1971 - Publica os índices
de atualização monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei nc 5- .451, de
12 de junho de 19-68. e dá outras providências. - Publicado
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68.373 - Decreto de 19 de março
de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Engenharia
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Kermedy, mantida pela. FUndação Educacional Minas GeTais. - Publicado no D. O.
de 19-3-71
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68.374 - Decreto de 1:9 de marco
de 1971 - Autoriza o Iuncíonamento da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba com o
Curso Técnico Superior de Oficinas. - Publicado no D. O.
de 22-3-71
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68.375 - Decreto de 19 de março
de 1971- Reclassifica os cargos de Revisor do Quadro de
Pessoal, em extinção, do Conselho Nacional de Geografia,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 22-3-71 256
68.376 - Decreto de 19 de março
de 1971 - Concede a Brasília
Águas Minerais Indústria e
Comércio Ltda.. o direito de
lavrar água mineral, no munícipío de Anápolis, Estado de
Goiás. - Publicado no D. O,
de 22-3-71
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Nacional do índio, - Publ1-
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Decreto de 22 de março

de 1971 - Retifica o Decreto
nv 63.614, de 13 de novembro

de 1968, que aprovou o Qua-

dro de Pessoal Extinto do exTerritório Federal do Acre. Publicado no D. O. de 25 e
reto de de 29-3-71
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63.381 - Decreto de 2,2 de março
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Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, e dá outras provídêncías ,
- Publicado no D. O. de 25 de
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Navegação da Bacia do Prata
e Lloyd Brasileiro - .Patrlmôn10 Nacional. - Publicado no
D. O. de 23-3-71
264
68.383 - Decreto de 22 de março
de 19"71 - Autorização para
funcionamento de Empresas de
Sã,o José do Rio Prêto, S, P.
- Publicado no D. O, de 23
de março de 1971
265
68.384 ~ Decreto de 22 de março
de 1971- Revoga disposição do
Decreto nc 59.832, de 21 de
dezembro de 1965-. - publicado
no D. O. de 23-3-71 •...... 265
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68.386 - Decreto de 23, de março
de 1971 - Autoriza o funcionamento de Faculdade.
Publicado no D. O. de 24 de
março de 1971 .. ,
,..
68.387 - Decreto de 23 de março
de 1971 - Concede permtssao,
em caráter parrnanente, à
emprêaa Indústria Brasileira
de Enxofre S. A., sediada no
Estado de São Paulo, para
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de 24-3-71
68.388 - Decreto de 23 de março
de 1971 - Declara de utilidade
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Publicado no D. O. de 25-3-71--268
68.396 - Decreto de 23 de março
de 1971 - Extingue cargos no
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de 24-3-71
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68.400 - Decreto de 23 de março
de 1971 - Concede à Companhta de Cimento Salvador o
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município de São Francisco do
Conde, Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 25< de
março de 1971
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de 1971 - Autoriza o funcionamento do Curso de Administração de Emprêsas da Faculdade de Ciências Econômicas de São José do Rio Prêtc,
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mesma Faculdade. Publicado no D. O. de 25--3-71 ... 272
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68.406 - Decreto de 28 de março
de 1971 Autorização para
funcionamento da Faculdade
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D. O. de 24-3-71
68.407 - Decreto de 23 de março
de 1971 Concede à J. de
Augustinís e Cía. Ltda. o direito de lavrar argila, no município de Ijaci, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 26-3-11
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Indústria. e Comércio o direito
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68.412 - Decreto de 2·3 de março
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Publicado no
D. O. de 26-3-71 .•........•
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de 26-3-71 ...................•
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68.414 - Decreto de 23 de março
de 1971 - Declara de interesse
social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais que
menciona.
Publicado no
D. O. de 24-3-71
68.415 - Decreto de 24 de março
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nominal anexa ao Decreto número 61. 794, de 29 de novembro de 1967, na parte relativa
ao Ministério da Aeronáutica.
- Publicado no D. O. de 25
de março de 1971
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68.416 - Decreto de 24 de março
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68.417 - Decreto de 24 de março
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de H166. - Publicado no D. O.
de 25 de março de 1971
281
68.418 - Decreto de 25 de março
de 1971 - Abre ao Ministério
da Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 19.029.526,00
para refôrçc de dotação consignada no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 26
de março de 1071
282
68.419 - Decreto de 25 de março
de 19,71 - Aprova o Regularmenta do Impôsto único sôbre
Energia Elétrica, Func10 Federal de Eletrificação, Empréstimo Compulsório em favor da
ELETRüBRAS,
Contribuição
dos Novos Consumidores e
Coordenação dos Recursos Federais vinculados a obras e
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altera o Decreto nc 41. 019, de
26 de fevereiro de 1957. Publicado no D. O. de 26 de
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de redistríouiçâo de cargo com
respectivo ocupante para o
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal.
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Filosofia, Ciências e Letras de
Governador
Valadares,
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Publicado no D. O. de 29 de
março de 1971
.299
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344
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345
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de propriedade paraícular, situados em polígono compreendido na zona prlorttária,
fixada para fins de reforma
agráría, no Decreto número
;67.557, de 12 de novembro de
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DECRETO NQ 68.020 -

DE

4

DE

JANEIRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Artezanato Nossa Senhora Aparecida,
com sede em Valença, ;f;stado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Conetituiçào e
atendendo ao que consta de Processo
M.J. n.v 19.231, de 1970, decreta:
Art. 19

E' declarado Q13 utilidade

pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei ns 91, de 28 de agôsto de

1935,

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..

50.517, de 2 de maio de 1961, o Ar-

tezanato Nossa Senhora Aparecida,
com sede em Valença, Estado do R.io
de Janeiro.
Art. 2.0 :ttste Decreto entrará em
vigor na data de sua puolicaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1971;
1509 da Independência 8 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.021 JANEIRO DE 1971

DE 4

DE

Declara de utilidade pública o }[I.!Spit-al de Caridade Santa ':!'erezinha,
com sede em Gra1JULdo, Estado do
Rio Grande do Sul.

com sede em Gramado, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 29 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua pub-licação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 4 de janeiro de 197];
1509 da Independência e 83? da.
República.
EMÍLIO G.

DECRETO

N9 68,022 JANEIRO DE 1971

Dl': 5 DE

Declara de utilidade pública o Centro
Social Santa Clara, com sede em
São Cristóvão, Estado :.te Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 51.831, de 1970, Decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da.
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo iv do Regulamento aprovado pelo Decreto nc .•
50.517, de 2 de maio de 1961, o Centro
Social Santa Clara, com sede em São
Cristóvão. Estado de Sergipe.
Art. 29 :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro de 1971;
1509 da Independência c 839 da
República.
EMÍLIO G.

O Presidente da Redúblíca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Pl'OCCGSQ
M. J. n.v 16.373, de 1970, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do b,rti~o 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de ]935,
combinado com o artigo ro do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961, o Hcspital de Caridade Santa 'I'erezínha,

MÉDICI

Alfredo Buzaid

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

Nº 68.023 JANEIRO DE 1971

DE 6 DE

Declara de utilidade pública o Instituto São . Joaquim, com sede em
Conceição do Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição "e
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atendendo ao que consta do Processo

M.J. n.s 56.380 de 1970, decreta.
Art , l~ E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto nc ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o ins-

tituto São Joaquim, com seco em Oonceiçâo do Mato Dentro, Esta.do de Minas Gerais.
Art. 29
zste Decreto entrará em
vigor na tada de sua puobcação, 1'8vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de ~971;
1509 da Independência c 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aitreao Buzazd
DECRETO NQ 68.024 - nn 7
JANEIRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública o Instituto de Pesquisas e Estudos da Realidade Brasileira
1PEEB, com
sede em Brasília, Distrito Federal.
O Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe ~ni'ere. o artigo 81, item III, da Constituíçâc e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 59.931, de 1970, Decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artdgc 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôato de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o Instituto de Pesquisas e Estudos ela Realidade Brasileira - IPERB, com sede
em Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 âíste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, 1evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.025 .- DE 7
JANEIRO DE 1971

DE

Exclui servidor do extinto Serviço ele
Alimentação da Preuuiéncui Social
(SAPS) de relacionamento de re/iie-

triouição,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o 9.1-

EXECUTIVO

tdgo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o que consta do Processo nc 6.756 de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica excluído da relação
constante do Anexo ao Decreto nc ..
65.254, de 19 de outubro de 1969, publicado no Diário Otíeuü de 2. subsequente, o servidor Maurí Machado, Escrevente-datilógrafo, código
.
AF-204.7, prevalecendo a inclusão de
que trata o Decreto nc til. 794, de 29
de novembro de 1967, publicado em
Suplemento ao Diário O t'euu: de 20
de dezembro de 1967.
Art. 29 O presente Decreto não
invalida qualquer "ate relacionado com
o servidor a que .se refere. o artigo
anterior praticado após a data de 20
de dezembro de 1967.
Art. 39 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua puoücaçáo, revogadas as disposições em . .o ntrárío ,
Brasília. 7 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Julio Barata

DECRETO

N9

68.026 1971

DE 7

DE

JANEIRO DE

Exclui do relacionamento de disponibilidade os cargos e os servidores que
indica, constante dos Anexos I e II
da Portaria n9 3.615 de ~ 969. do Ministério do Trabalho e Prenuiencuz
Social.

O Presidente da Repúbli-ca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, Item IH, da coasntuíçao, e
tendo em vista o que consta do Processo n. o 6.102 de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Ctvil, decreta:
Art. 19 Ficam exclui dos do relacionamento constante do Anexo I da
Portaria nc 3.615, de 17 de outubro
de 1969, do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social, os
15 cargos da série de classes de Escriturário e os 4 da classe singular
de Escrevente-datilógrafo do QuadrO
de Pessoal do Instituto Nacional de
Previdência Social, considerados desnecessários, nos têrmos do disposto no
artigo 19, parágrafo 29, do Decreto-lei
nv 489, de 4 de março de 1969.

ATOS DO PODER EXECUTl'IJO

Art. 29 As disponibilidades dos servidores ocupantes dos cargos a que se
refere o artigo anterior, constantes do
Anexo TI da Portaria no 3.615 de 19ti9,
citada, ficam revogadas a partir da
data da publicação dêste Decreto
Art. 39 asta Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contr.ãrlo .
Brasília. 7 de janeiro etc 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

Júlio

MÉDICI

Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. Q. de 8-1-71.
DECRETO NQ 68.027 J ANEmo DE 1971

DE

8 DE

Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida à St. Paul
Fire and Marme Insurance Company,
com sede em Saint Paul, Minnesota,
Estados Unidos da América, cujo funcionamento no país foi aprovado 'pelo
Decreto nc 43.730, de 21 de maio de
1958, autorização para aumentar o capital de suas operações no Brasil de
Cr$ 101. 509,25 (cento e hum mil, quinhentos e nove cruzeiros e vinte e
cinco centavos) para Cr$ 363.504,52
(trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e quatro cruzeiros e cinqüenta
e dois centavos), conforme deliberação de sua Diretoria em reuníâo realizada a 12 de setembro de 1969.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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DECRETO N° 68.028 JANEIRO DE

DE 8 DE

1971

Dispõe sôbre a aplicação, em águas
interiores brasileiras, de Regras do
Regulamento Internacional para
evitar Abalroamento no Mar.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

Considerando que as Regras para
Evitar Abalroamento no Mar, promulgadas pelo Decreto número 60.696,
de 8 de maio de 1967, não eêo de
aplicação obrígatóría à navegação
em águas ínterío-es brasileiras;
Considerando a necesaídade do estabelecimento de regras para a na- vegação em águas interiores brastleiras que não suscitem dúvídas
quanto à sua aplicação, e consíderando o disposto no artigo 54, § 20,
Item I, do Decreto-lei número 200
de 25 de fevereiro de 1967, decreta: '
Art. 19 Deverão ser obrigatóriamente observadas, por todos os navios e hidroaviões, quando em águas
interiores brasileiras, as regras 1, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 e 31 do Regula-

mento Internacional para Evitar
Abalroamento no Mar (RIPEAM),
promulgado pelo Decreto n- 60.696,
de 8 de maio de 1967.
Art. 2° Regras Especiais Complementares, para a aplicação em trechos de rios ou canais, serão estabelecidas pelo· Ministério da Marinha,
quando julgadas necessárias.
Art. 3° O Ministério da Marinna
providenciará para que as Regras de
que trata o artigo 1° tenham a máxima divulgação em todo o terrítóno nacional e no exterior, bem assim
as que forem estabelecidas na forma
do artigo anterior.
Art. 4° :este Decreto entrará em
vigor a partir de 1° de março de
1971, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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DE

11

DO

PODER

DE

Declara de utilidade pública o Asilo
de Mendigos de Pelotas, com sede
em pelotas, Estado do Rio Grande
do sul

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ n» 10.118, de 1969, decreta:
Art. 1Çl E' declarado de utdlídade
pública, nos têrmos do artigo lQ da

Lei nv 91, de 28 de agôsto de 19'35,

combinado com o artigo 19 do Regu ..
lamento aprovado pelo Decreto número 50.511', de 2 de maio de 1961
o Asilo de Mendigos de Pelotas, com

sede em Pelotas, Estado do Rio Gran-

de do Sul.
Art. 29 àstc Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 11 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da

República.

EMÍLIo

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.030 JANEIRO DE 1971

DE

11

DE

Declara de utilidade pública a Fundação sanatório São Paula, COm eeae
em Campos do rorâão, Estado de
São Paulo

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição G
atendendo ao que consta do Processo
nv MJ 19.969, de 1969, decreta:
Art. 1Q E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Fundação sanatório São Paulo, com
sede em Campos do Jordão, Estado
de São Paulo.

EXECUTIVO

Art. 29 zste nccrcto entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1971",
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N" 68.031 JANEIRO DE

DE

11

DE

1971

Recíaeeiticà o cargo de Revisor do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acôrdo com o artigo 6". letra g, do
Decreto-lei n- 972, de 17 de outubro
de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n- 6.495, de 1970, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1" Fica reclassificado, com o
respectivo ocupante, na forma dos
anexos, de acôrdo com o disposto no
Decreto n'' 67.269, de 24 de setembro
de 1970, o cargo de Revisor do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. A reclassificação
a que se refere êste artigo e seus
efeitos financeiros vigoram a partir
de 21 de outubro de 1969.
Art. 29 ltste Decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admtnístratlvas em vigor.
Art. 3" O órgão de pessoal do Ministério da Saúde apostdlará o título
do funcionário abrangido por êste
Decreto.
Art. 4" A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

F. Rocha Lagôa

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 18-1-71.

ATOS DO PODER EXECli'nVO

DECRETO

Nv 68.032 DE 11 DE
JANEIRO DE 1971

Revoga o Decreto n9 63.239, de 12 de
setembro de 1968.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81,item IH da Constituição,
Considerando ter o Instituto Nacional do Cinema instituido o Grande Prêmio Instituto Nacional do Cínema e a "Coruja de Ouro", visando a
estabelecer condições de estímulo no
âmbito da produção cinematográfica,
decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto ..
o'? 63.239, de 12 de setembro de 1968
que criou no Instituto Nacional
Livro, do Ministério da Educação e
Cultura, o Prêmio "Roquette Pinto".
Art. 29 nstc Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1971'
150'? da
Independência e 839 d~
República.

do

EMÍLIO G.

DECRETO N9 68.034 - DE 11
JANEIRO DE 1971

DE

Dâ nova redaç[l.o ao paragrato 59 do
artigo 99 do Decreto n9 63.914, de
26 àe dezembro âe 196b.

O Presidente da República, usando da atríbuíçào que lhe confere o
parágrafo Único do artigo 81, da
Emenda Constatucíonal nv 1, de :·7
de outubro de 1969, De-creta:
Art. 19 O parágrafo 19 do artigo
99 do Decreto nv 63.914, de 26 de
dezembro de ~968 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Os
representantes
federais
serão designados por portaria do
Ministro de Estado da Educação
e Cultura."
Art. 29 aste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G:. MtOIGI

MÉDICI

Jarbas G.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68. U33 - DE
JANEIRO DE 1971

7

11 DE

Dispõe sôbre o exercício de atividade
na Comissão Geral de Investigações

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição,
decreta:
Art. 1° O exercício de qualquer
atividade desempenhada na Comissão
Geral de Investigações, bem como
nas Subcomissões por ela Inetdtutdas,
é considerado serviço relevante e
constitui titulo de merecimento funcional para todos os efeitos legais.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.

Passarinho

DECRETO N9 68.035 JANEIRO DE 1971

DE 12

DE

Declara de utilidade publica o "Lar
São Vicente de Paulo", com
sede
em Sorocaba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituíçao e
atendendo ao que consta do Processo
MJ - 31.853, de 1969, Decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos d') ai tígc
19, da Lei nc 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1Ç do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 50.517, de 2 de maio de 19J1, o
"Lar São Vicente de Paulo", com sede
em Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art. 29 ~te Decreto entrará em
Vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as dispostçes em contrario.
Brasília, 12 de janeiro da 1971;
1509 da Independência e 839 ea
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G.

Alfredo Buzaid

Alfredo

MEDICI

Buzaid
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DECRETO N° 68. 036 JANEIRO DE 1971

DE

12

DO

PODER

DE

Autortza o funcionamento da Escola
de Administração de Empresas, em
Santa Rita do Sapucaí, MG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição de

acordo com O artigo 47, da Lei n«
5.540, de 28 de novembro de 196B,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de

9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n"
CFE -

1.567-70, do Ministério

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.037 JANEIRO

as de proteção ao trabalho, na sua
fábrica de fertilizantes, localizada no
Jardim São Marcos, em Píaçaguera,
Municipio de Oubatão, no mesmo E5~
tado.
Art. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contràrto.
Brasília, 12 de Janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Júlio Barata

da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 1() Fica autorizado o funcionamento da Escola de Admínístração
de Emprêsas, mantida pela Sociedade
Civil Educandário Santarritense, na
cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará" em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de janeiro de 1971;
150° da
Independência e 83° da
República.
EMíLIO G.

EXECUTIVO

DE 12 DE

DE 1971

Autoriza o funcionamento ininterrupto da fábrica localizaM em Piaçaguera, Cubatão Estado ds São
Paulo de propriedade de Uttrafértil S. A. Indústria e Comércio de
Fertilizantes.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, . e
na forma do disposto no artigo 7°, §
2°, do Regulamento aprovado
pelo
Decreto n- 27.048, de 12 de agôsto de
1949, decreta:
Art. 1° Fica autorizada, em carater permanente, a funcionar mínterruptamente, inclusive aos domingos
e nos dias feriados civis e religiosos,
a firma Ultratertü S. A. Indústria
e Comércio de Fertilizantes, sediada
na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio,
n- 1.343, 10° andar, em São Paulo -Estado de São Paulo, observadas as
disposiçes legais vigentes, sobretudo

DECRETO NQ 68.038 JANEIRO

DE 12 DE

DE 1971

Concede reconhecimento àe cursos da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Fundaçâo
Universidade
Norte Mineira, MG.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição
de acôrdo com o artigo 47, tia Lei ..
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo nv CFE ..
1.596-70, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1Q ~ concedido reconhecimento aos Cursos de Letras, História,
Geografia e pedagogia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da
Fundação Universidade Norte Mineira, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía,
12 de janeiro de
1971;
1509 da Independência e 839
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J ar bas G. Passarinho

DECRETO N9 68.039 - DE 12 DE
JANEIRO DE 1971
Altera distribuição de servidores do
extinto Serviço de Alimenuição da
Previdência Social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item trr, da Constituição, e

ATOS

DO

PODER

tendo em vista o disposto no Decreto
no 63.179, de 27 de agõsto de 196~,
e o que consta do Processo nc 1.667
de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil. Decreta:
Art. 1'? Fica alterada, ca forma
do anexo, a distribuição dos servidores
do extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social, efetivada através
do Decreto nc 61. 794, de 29 de novembro de 1967, publicado no Diário Oficial, de 20 de dezembro Jo mesmo
ano.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasilia, 12 de janeiro de ::971;
150i;> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
Antônio Dias Leite Júnior

o anexo mencionado no art. P, foi
publicado no D. O. de 13-1-71.
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DECRETO N9 68.041 - DE 12
JANEIRO DE 1971

DE

com o respectivo
Redistribui cargo,
ocupante, para a Universidade reaerai de Gciãs e dâ Outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item ITI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuido. de acôrdo com o § 29 do artigo 30 do Decreto
ri 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
para o Quadl'o de Pessoal - Parte
permanente - da Universidade Federal de Goiás 1 (um) cargo de Cirurgião-Dentista, código
,.
TC-901.20-A, ocupado
par Rômulo
.rosé de Carvalho, oriundo do Quadro
-de Pessoal - Parte permanente
do Ministério dos Transportes, mantido o regime jurtdtcc do funcionário
redístríbuído.

Art. 29 A redístríbuíçâo de que tra...
ta êste Decreto não homoroga situação que, em virtude de sindicância
inquérito administrativo ou revisão de
DECRETO N° 68.040 - DE 12 DE
enquadramen to, venha a ser consldeJANEIRO DE 1971
rada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor,
Torna sem efeito alteraçtio constante
do Anexo III do Decreto n" 64.727,
Art. 39 O órgão de pessoal do Mide 23 de junho de 1969.
.
nistério dos Transportes remeterá, nu
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
o Presidente da República, usando publicação dêste Decreto, ao da Unida atribuição que lhe confere o arti- versídade Federal de Goiás, o assengo 81, item III, da Constttuíçâo, e tamento funcional do servidor mentendo em vista o que consta do pro- cionado no artigo 1Q.
cesso n'' 27.738-68, do Departamento
Art. 4Q O ocupante do cargo ora
Administrativo do Pessoal Civil, deredístrfbuído continuará a perceber
creta:
pela dotação do órgão de origem, ate
Art. 1° Fica sem efeito a alteração que o orçamento da Universidade Feconstante do Anexo III do Decreto deral de Goiás consigne os recursos
n- 64.727, de 23 de junho de 1969, nec-essários ao pagamento da despesa
publicado no Diârio Oficial de 25 sere.:;ultante do cumprimento dêste ato.
guinte, relativa ao Oficial de AdmiArt. 59 ~te Decreto entrará em vinistração, nivel 12, Edmílson Ferreira
gor na dat~ da sua publicação, revoLima.
gadas as disposições em contrário.
Art. 2° Este Decreto entrara em
Brasília, 12 de janeiro de 1971""
vigor na data da sua publicação, re1509 da Independência e 83i;>
d~
vogadas as disposições em contrário.
República.
Brasília, 12 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
EMÍlIO G. MÉDICI
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

M érío David A ndreazza
Jarbas G. Passarinho

ATOS
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DECRETO NQ 68.042 -

DE

12

DO PODER EXECUTIVO

DE

DECRETO N9 68.043 -

DE 12 DE

JANEIRO DE 1971

JANEIRO DE 1971

Cria, no Ministério da Marinha, o
"Almirante
Centro
de Instrução
Graça Ar-mrui",

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

o Presidente da República, usendo da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 6" da Lei número 2.801, de 18 de junho de 1956,

decreta:
Art. 19 E criado, no Ministério da
Marinha, o Centro de Instrução "Almirante Graça Aranha"
(CIAGA),
destinado à formação, aperreiçoamen..
to e ao ad-estramento do pessoal das
categorias profissionais da Marinha
Mercante e demais atívídadea ccorrelatas.
Parágrafo único. O alAGA com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, é subordinado à
Diretoria de Portos e Costas .
Art. 29 Ao Centro de Instrução de
que trata o artigo anterior é incorporada a atual Escola de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro.

Art. 3<1 No Centro de Instrução "A1~
mirante Graça Aranha" poderão ser
criadas outras escolas destínadas ao
desenvolvimento do Ensino Profissional Maritimo.
Art. 49 O Ministro da Marinha barxará os atos necessários a execução
déste Decreto.
Parágrafo único. Até que seja barxado o Regulamento para o Centro
de Instrução "Almirante Graça Aranha". a Escola de Marinha Mercante
do Rio de Janeiro continua reaída
pelo. Regulamento para as Esco]~ de
Marmha Mercante.
.
Art. 59 Ficam revogados o Decreto
nv 53.775 de 20 de março de 1964. qu-e
c~iou o Centro de Instrução de Mantimos_ "Almirante Graça Aranha"
e as disposições em con trárto.
'
Brasília, 12 de janeiro de 1971:
1509 da Independência e 839
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso IIl,. da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 29 do Artigo
1<1 da Lei nc 5.451, de 12 de junho de
1968, decreta
Art. 19 Para reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24
<vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29 do Artigo 1° da Lei
09 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acôrdos cotrabalho ou decisões da
letivos de
Justiça da" Trabalho, cuja vigência
termine no mês de janeiro de 1971.
Mês
Janeiro de 1969
Fevereiro de 1969
Março de 1969 .
Abril de 1969
Maio de 1969 ..
Junho de 1969
Julho de 1969
Agôsto de 1969
Setembro de 1969
Outubro de 1969 ..
Novembro de 1969
Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970 ....
Maio de 1970
Junho de 1970
Julho de 1970
Agôsto de 1970
Setembro de 1970
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970

Coeficiente
1.48
1,44
1,43
1,41
1,39
1,37
1,33
1,31
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,17
1,15
1,14
1,12
1,10
1,08
1,05
1,03
1,02
1,01

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.

ATOS

DO

PODER

Ait
29 ãste Decreto entrará em
vigor' na data de SUa publicação, "l:'e~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

DECRETO

Na9 68.044 DE 12 DE
JANEIRO DE 1971

Dá nova redação ao artigo 19 do
Decreto nfJ 64.833, de 17 de -nüno
de 1969, e regulamenta o artigo 3°
do Decrete-lei n9 1. 133r, de 16 de
novembro de 1970.

O Presidente da República, usando j..
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 19 O artigo 1« do Decreto
nc 64.833, de 17 de julho de 1969, com
as alterações introduzidas pela alínea a do artigo 19 do Decreto número 67.031, de 10 de agôsto de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 As emprêsas fabrican'es de produtos manufaturados
poderão se creditar, em s~a esarlta fiscal, como ressarcimento
de tributos, da importância correspondente ao Impôsto sôbre Produtos Industrializados, calculado,
como se devido fôsse, sôbrê o valor FOB, em moeda nacional, de
suas vendas para o exterior, mediante a aplicação das alíquotas
especificadas na Tabela anexa ao
Decreto nv 61.514, de 12 de outubro de 1967, ou de outras indicadas no presente decreto.
§ 1I? O cálculo também poderá
ser efetuado tomando-se. como
base:
I - O valor CIF das vendas
para o exterior, quando o transporte das mercadorias exportadas
fôr realizado em veiculo ou embarcação de bandeira brasileira e
o seguro estiver coberto por emprêsa nacional;
II - O valor CIF das vendas
para o exterior, quando o transporte das mercadorias exportadas
fôr realizado em veiculo ou embarcação de bandeira brasileira;

EXECU'l'!VO
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III - O valor C&F das vendas
para o exterior, quando o seguro
estiver coberto por emprêsa nacional;
§ 2'? Para os produtos manufaturados com alíquota superior a
15% (quinze por cento), será êste
o nivel máximo do estimulo fiscal
de que trata êste artigo.
§ 3'? Poderá o Ministro da Fazenda, quando ocorrerem modificações nas condições de mercado
ou alterações na sistemática tributária:
I _ Fixar alíquotas, para efeito
do crédito a que se refere êste
artigo, para os produtos manufaturados que, no mercado interno,
sejam não tributados ou isentos
do Impôsto sôbre Produtos Industrializados por qualificação de essencialidade;
II - Elevar ou reduzir, genericamente ou para determinados
produtos, o nivel máximo a que
se refere o § 29;

III - Fixar, em caráter excepcional, alíquotas, exclusivamente
para efeito do estímulo fiscal à
exportação, superiores ou inferiores às indicadas na Tabela anexa
ao Decreto nv 61.514, de 12 de
outubro de 1967;

IV - Alterar as bases de cálculo indicadas no ccpüt e no
§ lI? dêste artigo.
§ 49 Para os produtos manufaturados não tributados, isentos ou
que venham a ser declarados isentos, compreendidos nos capítulos
82 e 89 da Tabela anexa ao Decreto no 61.514, de 12 de outubro
de 1967, com exceção da posição
89.04, é fixada a alíquota de 15%
(quinze por cento) para efeito de
cálculo do crédito tributário.
§ 51? Nos casos de redução ou
isenção temporária do Impôstc
sôbre Produtos Industrializados,
para setores ou produtos específicos, nas operações internas por
motivo conjuntural, prevalece na
exportação, para efeito dos beneficios do crédito tributário, a alíquota vigente anteriormente à redução ou isenção.
69 Ficam excluídos dos benefícios do presente decreto os produtos manufaturados usados, as
sucatas e aquêles importados e
eventualmente exportados".
ê
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DO

PODER

Art. 2° Fica o Ministro da Fazenda

autorizado a fixar o percentual previsto no artigo 39 do Decreto-lei número 1.133, de 16 de novembro de
1970.
Art. 39 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1971;
l509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 68.045
JANEIRO DE 1971

DE

13

DE

Converte em Monumento Nacional a
cidade baiana de Cachoeira 'ir dá
outras providências.

'0 Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, tendo em vista o disposto no artigo 180, ambos da Constituição, e
Considerando a necessidade urgente de ser assegurada proteção especial
ao acervo arquitetônico e natural da
trlcentenárta cidade de Cachoeira, no
Estado da Bahia;
Considerando, outrossim, que nessa
salvaguarda atende às tradições cívicas da Cidade, capital da provIncia
durante as lutas pela Independência
da Pátria, ali iniciadas a 25 de junho
de 1822, e que culminaram a 2 de
julho de 1823, com a entrada triunfante do. Exército Patriótico Libertador na Bahia, decreta:
Art. 19 Fica erigida em Monumento Nacional a cidade de Cachoeira,
Estado da Bahia, cuja área urbana,
sítio da antiga Vila de Nossa Senhora
~~.o Rosário, e lugares históricos adjacentes serão inscritos nos Livros do
Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 29 Na área do Monumento
Nacional de Cachoeira aplicar-se-á
regime especial de proteção, nos têrmos do Tombamento determinado no
artigo 19 dêsta Decreto.
Art. 39 O Ministério da Educação
e Cultura, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

EXECUTIVO

promoverá, com o concurso dos órgâos
competentes e Fundações do Estado
da Bahia e do Municipio interessado, a adoção do plano urbanístico
adequado à preservação do acervo
arquitetônico e natural dos sítios históricos de Cachoeira, quanto ao desenvolvimento e à valorização da
cidade e territórios adjacentes.
Parágrafo único. Para atender às
necessidades prementes do planejamento e execução dos serviços de COEservação das edificações e logradouros
integrantes do Bairro Histórico e, bem
assim, do estabelecimento e urbanização dos bairros novos e estâncias diversas de Cachoeira, como também
para orientação e assistência. aos empreendimentos privados na área da
cidade, poderá ser Instituída uma
Fundação ou organizada uma Sociedade Civil com personalidade jurídica.
Art. 49 Os Mínístéríos do Planejamento e Coordenação Geral, do Interior, das Minas e Energia e dos
Transportes, na esfera de suas atribuições, oríentarâo a elaboração dos
projetos vísando ao desenvolvimento e
à valorização da cidade e do municípío, prestando-lhes o concurso e a
assistência a que fizerem jus.
Art: 59 O Ministério da Indústria
e do Comércio, pelo Conselho Nacional de Turismo e pela EMBRATUR,
elaborará, em colaboração com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional· e os órgãos competentes do Estado e do Município, um
plano adequado para incrementar o
turismo, em benefício do Monumento
Nacional de Cachoeira.
Art. 69 O Ministério da Educação
e Cultura, pelo Conselho Federal de
Cultura, incluirá no Programa Nacional de Cultura as medidas complementares de assistência e incentivo
decorrentes da salvaguarda, valoriza",
çâo
e difusão dos bens contidos no
núcleo histórico de Cachoeira.
Art. 79 Nas propostas orçamentárias para os futuros exercícios, serão
Incluídas, de acôrdo com os critérios
adotados no planejamento das despesas da administração federal, as
dotações que devam atender ao custeio
das medidas indicadas neste Decreto,
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Inclusive com as obras de restauração
previstas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
Art. 8Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
da Independência e 83Q da.
República.
1509
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DECRETO N9 68,047 -

DE 13 DE

JAN!:.'IRO DE 1971
Reâístriõui,
c o m- o s respectivos
ocupantes, Vara o Qua4ro de Pessoal Parte Dspecial do Ministério das !.finas e Energia, cargos oríqináríoe dos extintos serviços de Naveg,açao da Amazônia e
de Administração do Põrtc do Pará
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atríbuíçôes qUE: .Ihe confere
o artigo 81, item lU, da ConstituiMário David Andreazza
ção, e tendo em vista c disposto no
artigo 99, § 1/:), do Decreto-Ieí nv 200,
Jarbas G. Passarinho
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Marcus Vinicius Pratimi de Moraes
Art. 1Q Ficam redistrtbuídos, na
Quadro de Pessoal - Parte Especial
Antônio Dias Leite Júnior
- do Ministério das Minas e EnerJoão Paulo dos Reis Velloso
gia, com os respectivos cargos, in-fegrantes do Quadre de Pessoal José Costa Cavalcanti
Parte Suplementar - do Minístérrc
dos Transportes (Decreto nc 61.918,
de 18 de dezembro de 1.967), os servidores autárquicos:
DECRETO N'? 68.046 - DE 13 DE
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Oficial tie Admintstração

JANEIRO DE 1971
Transforma a 1~/19 Batalhão Ferroviário em 19 Batalhão Ferroviário
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribntçôes que lhe confere
o Artigo 81, item IH, da Constituição, e de aeôrdc com o disposto no
Artigo 46 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. :J? E' transformada a l~!IQ
Batalhão Perrbvíárro, cem sede em
Bento GOnçalves, Estado do Rio
Grande do Sul (RS) , em lI? Batalhão Ferrovíárto, com sede em Lajes, Estado de Santa Catarina (SC).
Art. 21? O Ministro do Exército regulará mediante atos complementares a execução dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entra
em vigor a contar de 1? de janeiro
de 1971, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1971:
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

1 -

AF-:::Ol.16. C
Antônio Rodrigues Comesanha
Oficial d.e Attmitustração

1 -

AF-201.14.B
Augusto Tappembeck
Oficial- d~ Administração
AF-201.12. A

1 2 -

Mary Nancy Corrêa Campos
Antônio Sérgio Mendes
Escriturário

11-

Escrevente

1 -

AF-~02.10.B

Arnóbio dos Santos Gomes
Guiruiaeteirc CT-307. 8
Manoel Pereira dos Santos
Mercante

-

Cr$ 465.50

Paulo Ubírajara Paes Soares
Taifeiro Mercnnce - Crg 349,88
.::.. - Antônio Barbosa de Araújo
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão cc pessoal do
Ministério das Minas € Energia, no
prazo de 30 (trinta: dias, a contar
da publicação dêsbe Decreto, os assentamentos indlvíduaia dos servidores aqui mencionados.
Art. 3.0 A redistribuição de que
trata êste ato não altera o regime
jurídico dos servidores que continuarão vinculados ao mesmo sistema.
previdenciário que usufruíam no ôrgão de origem.
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Art 4° O disposto neste Decreto
não homologa sítuaçâo qu~, em virtude de sindicância, íncuéírto admtnístratdvo ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nura
ilegal' ou contr~ri~ às norm~s. administrativas apncavcts à espécie.
Art. 59 Os servidores ora redistrt.,
buidos continuarão percebendo à
conta do crédito do órgão de. ')~l
gero, até que o crçamentt: do Ml.ll1S-

tério das Minas e Bnergta consigne
recursos
necessários ao pagamento
da despesa resultante do cumprímento dêste ato.
Art. 69 y;;Ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, :e~
vogadas as disposições em contrártv.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
El\lÍLIO G. 'l\!ÉDICl
Mário DavirZ A1làreazza
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9 6e. 048 _. DE
.J fl.NEIRO I'E 197).

13

DE

Retifica o enqusuircmentc de servidores do Iâimistério do Exército e
dá outras prov~déncias.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962
e o que consta do Processo número
6.223, de 1970, do Departamento Ad~
mínlstrativo do Pessoal CivIl, deereta:
Art.. 1.0 Fica retificado o enquadramento de servidores Cio Ministério do Exército amparados pelo disposto no artiso 23, paragrafo único,
da Lei nc 4.069, de 11 ÕP. junho de
1962, aprovado pelo Decreto número
61.698, de 13 de novembro de 1967
e retificado pelos de números ....
62.026, 64.419 e 65.579 respectivamente de 29 de dezembro de 1967,
28 de abril de 19G9 e 21 de outubro
de 1969, bem como as respectivas
relações nominais.
Parágrafo único. Para êsse fim, os
totais de cargos a seguir mencionados, que acompanharam o Decreto
nv 61.698, de 13 de novembro de
1967, alterados pelos decretos citados

EXECUTIVO

neste artigo, passam a ser os seguintes:
2 Escriturário, código
AF-202,8A;

130 -

Datilógrafa, CÓdIgO

AF-503,7,A; e

2

141 _ Embalador, código A-302~
Art 2Ç1 O 6rgâo de pessoal do M~
nistér'io do Exército a.postila~á os títulos dos sarvídores abrangidos por
êste decreto ou os expedirá aos que
não os possuírem, observa:r:tão. .? disposto no art. 99 da Constituição.
Art. 39 As vantagens Iinancelras
decorrentes da execução dêste decreto prevalecem a partir de 15 de
junho de 1962, e a despesa correspondente seráatendi(~a pelos recm:sos orçamentart is jn óprtos do MInistérto do Exército.
,
Art. 4Ç1 este .decreto e!1trg~ra em
V10"01' na data de sue publicação, r~
v~gadas as disposições em contraira.
Brasília 13 de janeiro de 1971;
1509 da' Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDlCI

Orlando Geisel

~nexo referente ao presente decreto foi publicado no D. O. de 14-1-71.
DECRETO

N9 68.049 DE
JANEIRO DE 1971

A]JTOVa o enquadramento
tumçôes e empregos da
Nacional de Navegação
Autarquia Federal, e dá

vuiéncias .

13

DE

dos cargos,
Companhia
Costeira outras pro-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 56
da Lei nc 3.780, de 12 de julho de
!!WG: no artigo 23, parágrafo único,
da Lei no 4.069. de 11 de junho de
196:?; no artigo 99 da Lei n« 4.345, d~
26 de junho de 1964; no Decreto-lei
no 299, de 28 de fevereiro de 1967; e
no Decreto nc 66.454, de 15 de abril
de 1970, e o que consta da Exposição
de Motivos nv 1.002, de 22 de dezembro
de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma dos
anexos, o enquadramento definitivo de
cargos, funçoes e empregos da Companhia Nacional de Navegação Coste»..a - Autarquia Federal, bem como
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a relação nominal dos respectivos
ocupantes, de acôrdo com
disposto
no Decreto nv 48.921, de 8 de setembro de 1960, alterado pelos de nvs
50.571, de 10 de maio de 1961, e ....
52.144, de 25 de junho de 1963, e no
Decreto nc 48.923, de 8 de setembro
de 1960.
Art. 2.9 Os valores dos níveís de
vencimentos e respectivas referências
dos cargos constantes dos quadros numericos e relação nominal anexos são
os consignados na Tabela de remuneraçãc (Anexo rrn da Lei nv 3.780,
de 12 de ,julho de 1960, reajustados por
leis posteriores.
Art. 3.9 O enquadramento aprovado
por êste Decreto não homologa situaÇÕl;,S que, em virtude de sindicância
ou inquérito administrativo, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou contrárías às normas administrativas em
vigor.
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram:
ú) a partir de 19 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei nv 3.780, de 12 de julho ue
1960;
b) a partir de 15 de junho de l!:162,
para os beneficiados pelo parágrafo
único do ~rtigo 23 da Lei 11.9 4.069,
de 11 de Junho de 1962, observado o
disposto no Decreto-lei nc 673 de 7
de julho de 1969;
,
e) a partir de 1 Q de junho de 1964,
paz-a os beneficiados pelo artigo 99
da Lei n« 4.345, de 26 de junho de
1964, e pelo Decreto nv 66.454, de abril
de 1970; e
ri) a partir de 28 de fevereire de
1967, para os beneficiados pelo Deereto-lei nc 299, de 28 de revcreíro

°

de 1967.
Art. 59 O órgão de pessoal compe-

tente apostatará os titulas dos serviur-r-es abrangidos pOI êste Decreto ou
expedirá os títulos dos servidores que
não Os possuírem, inclusive nos casas
de cue trata o artigo 7Q déste Decreto.
Art. 69 Ficam incluídos, a partir de
19 di. janeiro de 1967, com os respectívos ocupantes, no Quadro de Pessca.l - Parte Suplementar - do antigo Ministério da Viação ~ Obras PÚ..
bltcas, atual Mínístérío dos Transpor.
tes, os cargos constantes dos anexos
Integrantes do presente Decreto, bem
come 6S do pessoal maritimo, da eX~
tinta companhia Nacional de jqavegação
Costeira - Autarquia Federal,

ex vi dos artigos 19, 31? e 52 do De-

ereto-rei nv 67, de 21 de novembro de
1966.
Art. 79 Ficam automàtdcamente retificados, para as situações oecorrentcs dêste Decreto, os cargos dos servídcres autárquicos redístríbuídos, na
forma do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, da Parte guplement,z.r do Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes para outros
Quadros de Pessoal.
Art. 89 Os servidores, cujos nomes
não constam das relações nominais,
anexas ao presente Decreto, ficam
mantidos nas situações em que se encentram, até que seja revista a posí ..
çâo funcional de cada um.
Art. 99 Os servtdores marítímos de
bai re e fora, e assemelhados, sujeitos
ao regime da Lei nv 1. 711, de 28 ue
outubro de 1952, continuam regidos.
para efeito de vencimentos e vantagens, pelo disposto na mencionada Lei
-e---í1C artigo 10 e seu parágrafo único
da Lei nc 4.242, de 17 de julho de
1965 fazendo jus aos reajustamentoe
de salários, de caráter geral, ocorridus após a vigência da última das íeis
rrereridas neste artigo, respeitado o
prü.cipío de hierarquia salarial a bordo.

Art. 10. O pessoal de que trata o
presente Decreto, regido pela Lei nv
1. 711, de 28 de outubro de 1952, é mauW~O na qualidade de servidor autarq1lJCO, e terá sua aposentadoria paga
pelo Tesouro Nacional. continuando os
demais direitos a ser concedidos pelo
Instituto Nacional de Previdência SO··
c1J.I CINPS), para o qual continuara
contribuindo na forma anteriormente
adotada, ex vi do artigo 44 do Decreto-lei nv 67, de 21 de novembro de
19(,6, e do artigo 99, § 2\1, do DecretoIeí nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 11. As despesas com a execução do disposto neste Decreto cor.rcr âc à conta das dotações orçameneánas
proprías do Ministério dos
Tn. nsportes .
Art. 12. este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
150" da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.Q. de 19-1-71.
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DECRETO N° 68.050 JANEIRO

DE

DE

13

DE

1971

Dispõe sôbre o banimento do Território Nacional de
Afonso Junqueira de Alvarenga e outros.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 1<> do Ato Institucional n- 13,

de 5 de setembro de 1969, decreta:
Art. 1<> Ficam banidos do Ter~
ritório Nacional:

-

Afonso Junqueira de Alvaren-

ga, filho de Antônio de Melo Alva-·
renga e Chloris Junqueíra de Al-

varenga;
- Mara Curtiss Alvarenga, filha
de Emílio Curtiss Lima e de Marina
Terlizzi Curtiss Lima;
- Afonso Celso Lana Leite, . filho
de Celso Moreira Leite e de - Ofélia
Lana Leite;
-

de

Aluízio Ferreira Palmar, filho
Anízio Gonçalves Palmar e de

Luiza Ferreira Palmar;
- Antônio
Expedito

Carvalho
Pereira, filho de Firmino Fernandes Pereira e de Neusa Carvalho
Pereira;
- Antônio
Rogério
Garcia Silveira, filho de Clóvis Garcia Silveira e de Zilda Garcia Silveira;
- Antônio Ubaldíno Pereira, filho de Joaquim Cecília Pereira e
Maria Ubaldina Pereira;
- Aristenes Nogueira de Almeida, filho de Aristenes .Nogueíra Almeida e de Marieta Gonçalves de
Almeida;
- Armando Augusto Vargas Dias.
filho de Armando
Prates Dias e
Clélia Vargas Dias;
- Bruno
Dauster
Magalhães e
Silva, filho de José Dauster Mata
e Silva e Josefa Magalhães e Silya;
- Carlos Bernardo Vainer, filho
de Adolpho Vainer e Múcia Vainer;
- Carmela Pezzutti, filha de Pedro Pezzutti e
Tiburcia de Avila

Pezzuttf

- Christóvão da Silva
Ribeiro.
filho de Virgílio
Ribeiro Füho e
Maura da Silva Ribeiro ou Maura
da Silva Oliveira;
- Conceição Imaculada de Oliveira, filha de José Pinto de 011veira e Oarmelína Paula de Oliveíra:

- Daniel José de Carvalho, filho
de Ely José de Carvalho e Esther
Campos de Carvalho;
- Delci Fensterseifer,
filho de
Bernardo Fensterseifer e de Lúcia
Fensterseifer;
- Derly José de Carvalho, íflho
de Ely José de Carvalho e de Ester
Campos de Carvalho;
- Edmur Pérícles Camargo, filho
de Thomaz Benedito de Moura e
Maria da Penha
Villaça de Camargo;
- Elinor Mendes Brito, "Ilho de
Manoel Mendes Batista e Teodomira Brito Mendes;
- Francisco
Roberval
Mendes,
filho de Roberval Rubens Mendes e
Ismênía Magalhães Mendes;
- Gustavo Buarque Schiller filho de Sílvio
Brandon Schiller e
Yedda Buarque Bchíller ;
- Irani Campos, filho de
JoM
Campos Sobrinho e Zulmira Campos Chaves;
- Ismael Antônio de Souza, filho de Francisco Antônia de Souza
e de Iria Barbosa de Souza;
- Jayme Walwitz Cardoso, filho
de José Ferreira Cardoso e Cecy
Walwitz Cardoso;
- Jairo José de Carvalho, filho
de Ely José de Carvalho e de Esther
Campos de Carvalho;
- Jean Marc Friedrich
Charlee
Van Der Weid, filho
de
Freddy
Charles Henri Gaston Van Der
Weid e
Regina Sodré Van Der
Weid;
- João Batista Rita,
filho de
Graciliano Miguel Rita e Aracy Pereira Rita;
- João Carlos Bana Garcia, fio·
lho de Osório Potela Garcia e de
Maria Santina Bana Garcia;
- Joel José de Carvalho. filho de
Ely José de Carvalho e de Esther
Campos de Carvalho;
- José Duarte dos Santos. filho
de Francisco Lázaro dos Santos e
Francisca Duarte dos Santos;
- Jovelina Tonello do Nascimento, filha de Luiz Tonello e Gioconda Mantovani Tonello;
~ Júlio Antônio Btttencourt Almeida,
filho
de Júlio
Antônio
Bittencourt Almeida
e
Maria de
Lourdes Bittencourt Almeida;
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- Lúcio Flávio Uchôa Regueira,
filho de Luiz Regueira e
Lenira
Barballc Regueira;
- Luiz
Alberto
Barreto Leite
Banz. filho de José Ant.omo Sanz
Affonso e Luiza Azevedo Barreto
Leite;
-- Manoel Dias do
Nascimento,
filho de Manoel Dioníaío .ro Nascimento e 'I'ercína Dias de Ouvetra.;
_ Marcos
Antônio
Maranhão
Costa, filho de
Artur
Maranhão
Cosca e Nair de Araujo lVh",'ün;1étu

Costa:
_ Maria Auxtlíadora
1,<",1'.. Barcelos, filha de Waldemar <ie':"'ima.
Barcelos e Clélia Lar-a Barcelos;
_ Maria Nazareth Cunna da Rocha, ttlba de Francisco "J."~ ias da
Rocha e Honorina Penna Cunha da
Rocha.
- Nelson Chaves dos Santos. filho de João Chaves dos Santos e
Iolanda Ferreira Chaves;
_ Otacilío Pereira da -suva. filho
de Francisco Lúcio da Suva e naimunda Pereira da Silva;
_ Paulo Roberto Alves, filho de
Pedro Alves Carneiro e Maria. José
Palmeira;
_ Paulo Roberto Telles
rrranck,
filho de Alberto Franck e Iêd». Zila
Telles Pranck ;
Filho, :I:ilho de
_ Pedro Alves
Pedro AIves Carneiro e de Maria
José Palmeira;
_ Pedro Chaves dos Santos, filho
de João Chaves dos Santos "e de
Yolanda Ferreira Chaves;
_ Pedro França Viegas, "Ilho de
Mamede Costa vtegas e Francisca
França Viegas;
~ Pedro Paulo
Bretas, filho de
Antônio Purbmo Bretas e Amélia
Furbíno Bretas ;
~ Rafael de Falco Net-o. filhõ de
Antônio de Palco Sobrinho e Victoria Aparecida Tortella de Palco;
- Reinaldo Guarany Stmóes, filho de Oscar Simões e Margarid1t
Souto Simões;
~ Reinaldo José de Melo, filho
de Gentil Melo Rosa e Modestina
Peixoto da Rosa;
~ Roberto
Cardoso
Ferraz
ao
Amaral, filho de Augusto
Cardoso
Ferraz e Silvia Cardoso Ieerraz ;
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- Roque Aparecido da Silva, filho de Antônio
José da Silva e
Elisa Maria de Jesus;
- Samuel Aarão Reis,
filho de
Daniel Pena Aarão Reis e Lúcia
Pena Aarão Reis;
- Sônia Regina Yessm
Ramos,
filha de
Manoel Martins Ramos
Netto e Lydia Yessin Ramos ;
- 'I'akao Amano, filho de Kaneo
Amano e Yoko Níshi:
--- '1 ito de Alencar LIma, rílho de
Laura
Ildeí'cnso Rodrigues Lima e
Alencar Lima;
- Ubiratan de
Souza, trlho de
Augusto de Souza Gomes e de Cely
Eltz Gomes,
~ Ubbtratan
Vatutim
Borges
Kertzscber. filho de Juliano "VIieezstaw Kertzscher e de ALICe Borges
Míeczstaw Bertzscner ;
.- Umoerto Trigueiros Lrrua filho de Walter Lima e Elita I'rtgueí"ros Lima.
- Valneri Neves
Antunes. tüho
de Iaídoro
Antunes
Pernandes e
Eureha da Silva Pernanoes ,
- Vera Maria Rocha Pereira. filha de Waldemir (ou werrmr i de
Freitas Pereira e Elita da
Rocha.
Pereira;
- Wânio ,José de
Mal «c, filho
de José Antônio de
Mattos e de
Luiza cantos de Mattos;
~ Washington Alves da Hilv -~, nlho de José .Alves Neto e M~-!.r.:l Aurora da Silva Alves;
- Wellinton Moreira ritn:v. IiH10
de Nereu Diniz e
Maura Moreíra
Diniz;
Wilson do
Nascimento ll",_,"!,l):Jsa,
filho je Ulisses Gomes
8a::-tXJ'3a e
Lucinda Nascimento Barbosa:
- Bruno Piola. filho de
Arturo
Piola e Assunta Plola.;
tll~l,"t de
- Geny Cecilia Piola,
Avelino Pedrotí € Natalina Pec.rotí ;
-c-Encarnacíon Lopes Perca, filha
de João Lopes e Enca.maçao Perea;
- Nancy Mangabeira Unger, filha
de Arthur .Iohn Unger e Advía Mangabeira Unger .
Art. 29 ~ste Decreto entra em
vigor nesta data.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
1509 da. Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DE

13

DE

Aut01'iza. a alienação de imóveis da.
Universidade Federal doe Pernambuco.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confer-e o artigo 81, item III da. Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
195 do Decreto-Lei nv 200. de 2S de
fevereiro de 1967, com a redação alterada pelo Decreto-Lei n.s 900, de 1.9
de setembro de 1969, decreta;

Art. 19 Fica a Universidade Federal
de Pernambuco autorizada a alienar
os imóveis de sua propriedade Jccah-

zados no perímetro urbano na chiade do Recife, observadas as exigên4U.~ díscíplínam a venda de bens públicos.

cias legais e reguíamen teres

parágrafo único. Os imoveia -te que

trata êste artigo, com as situações e
caractertstdcas descritas nos respectivos títulos de propriedade, são os seguíntes;
I - Prédio situado à rua do Hosptcio nv 619. adquirido por compra em
14 de abril de 1952, conforme escritura lavrada no Cartório do 39 Oficio
da Comarca do Recife, às fls. 82-87,
do livro nv 280;

Prédio situado à rua do Hoepreto nv 371, adquirido por transferencía de b-ens, por fôrça da Lei. ...
0 9 976, de 17 de dezembro de 1949,
que federatízou a Escola d-e Engennaria de Pernambuco, conforme escritura lavrada em 10 de tevereíro de
1951, no Cartório do 49 Ofício da Comarca do Recife, às fls. 153 V., do Livro nc 158;
II -

UI - Prédio situado à rua do Hoapícío U9 265, adquirido. por transrerencía de bens por fôrça da Lei
n. ° 1. 254, de 4 de dezembro de 1950
que teoerauaou a Faculdade de Cíênciae Bconômícas de Pernambuco, tendo sido o imóvel I edquirtdc por compra, pela mesma Faculdade, em 17
de junho de 1933, conforme escritura lavrada lia Cartório do 19 Ofício.
da Comarca do Recife, as fls. 29-31,
do livro nv 285;
IV - Prédio situado à rua do nosptcío nv 299, adqutrído por transterêncía de bens, por fôrça da LeI ....
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nv 1. 254. de 4 de dezembro de 1950.
que rcderaltzou a Faculdade de Ciências Econômicas de pernambuco, teudo sido o imóvel adqutr ído por compra, pela mesma Faculdade, em ';i de
outubro de 1943, COnforme escritura
lavrada no Cartório do 59 Onero da
Comarca do Recife, às fls. 133-153, do
Livro ne 123;

V - Prédio situado à rua Gervásío
Pires nc 674, edificado pela Untversadade Federal de Pernambuco na parte posterior do terreno do prédio .
uv 619. da rua do HOSPício, referido
no Item I;
VI - Prédio situado à av. Conde da
Boa Vista nc 1. 424. adquirido por
compra, em 12 de dezembro de issi.
conforme escritura lavrada no Oartór10 do 19 Oficio da Comarca do Reeire, às fls. 86-89 V., do livro ne 755;

VII - Prédio situado à avo oonselheírc Rosa e Silva nv 347. adquirido
por compra. em 19 doe abril de 1967.
conforme escritura Javrada no Cartório do 1.0 Ofício da Comarca do Recife, às fls. 1-3 V., do livro nv 85'3;
VIII - Prédio situado à rua Dom
Bôsco nc 1002, adquirido por compra,
em 2 de agosto de 1950, conforme escritura lavrada. no Cartório do 49 Ofíelo da Comarca do Recife, às fls. 8llv., do livro no 157;
IX - Prédio situado à rua Corredor do Bispo nv 155, adquirido por
compra, em 25 de jUlho de 1960, conforme escritura lavrada no Cartôrm
do 3Ç1 OfíCIO da Comarca do Recife,
às fls. 145 v.-149, do livro D. O 339.

X - Prédio situado à avo Portugal
no 89, adquirido por compra em 19
de junho de 1951, conforme escritura
lavrada no Cartório do 4Ç1 Oficio da
Comarca do Recife, às fls. 129v/133,
do livro nc 161;
XI - Prédio situado à rua Henrique Dias nv 613, edificado pela UnIversídade Federal
de Per namt.uco
nos lotes de terreno nos 16, 17, 18, 19
20 e 21, doados pelo Estado de Pernambuco à Faculdade de Medicma,
conforme escriturá lavrada no Cartório do 3Q Oficio da Comarca do Recife e transferidos à mesma Universidade, por fôrça da Lei nv 976, de 1'1
de dezembro de 1949;
XII - Prédio situado à rua B'~Jl ~
nce nv 150, adquirido por compra, em

ATOS

21 de novembro de 1958,' conforme escrttura lavrada no oertono do ':!""
Oficio da Comarca do Recúe, as ns
19-22v., do livro nv 2U3;
. XIII - Prédio situado à rua Banríca ns 157, adquirido por compra em
as de setembro de 1958, conlorm~ -e6crttura lavrada no Cartório do 49 OfiCIO da Comarca do Recife às fls.
8v./~2v. do nvro ne 201;
XIV - Prédio situado à rua Nunes
Machado ne 42, adquirido por compra.
em 3 de março de 1950, conforme ef·
critura lavrada no Cartório do
4°
Oficio da Comarca do Recife, às OiS
le8v/19::: V., do livro nc 152.
Art. 29 O produto das vendas dos
l!?óveis ~elacionados no artigo anterror, devíríamen tc
escriturado, sera
depositado pela Urríversrdade Federal
de Pernambuco. no Banco do Brasil
S.A. Agencias do
Recife, em conta
vínculada, para
exclusiva utilização
no custeio das obras da Cidade Um-

versítárta ,
Art. 3° As escrituras públicas
d-e
alienação dos referidos imóveis serão
assinadas pelo Reitor da Universidade
Federal de Pernambuco.
Art. 49 Não obstante a transterência do prédio da Faculdade de Direito do Recite, por fôrça do dísuosto
no art-. 3'" do Decreto-Lei nv 9.388 de
20 .~e Junho de 1946, do Domínio da.
~nIao para o Património da Uníversidade. fica declarada para todos os
efei~os, a inalienabilidade do referi..
do Imóvel, obrigando-se a ttníversrcaoe a utaüzá-Io. exclusiva e permanen.t.~m-ente, para fins culturais e ctenttrtcos. amda que os cursos [urtdic~s venham a ser transferidos para a
Cidade Uníversitáría .
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DECRETO

N°

68. 052 ~ DE 13
1971

DE

JANEIRO DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - EletTobrás.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item DI, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 5", "in fine", da
Lei n- 3.890-A, de 25 de abril de
1961, modificada pela Lei n" 4.400, de
31 de agôsto de 1964, decreta:

Art. 1.0 Fica aprovada a alteração
introduzida no artigo 50 dos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. ~ Eletrobrás, soeíedade de
economia mista com sede em Brasília e constituída na forma da Lei ns
3.890-A, de 25 de abril de 1961, conforme deliberação de sua Assembléia
Geral Extraordinária realizada em
17 de dezembro de 1970. o qual passará a ter a seguinte redação:
"Art. 50 O capital social é de
Cr$ 3.200.000.000,00 (três bilhões
e duzentos milhões de cruzeiros)
divididos em 3.193.686.648 rtrês
bilhões, cento e noventa e três
milhões, seiscentas e oitenta e
seis mil, seiscentas e quarenta e
oito) ações ordinárias, nominativas, no valor de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) cada uma, subscritas
pela União, e 6.313.352 (seis milhões, trezentas e treze mil, trezentas e ctnquenta e duas) ações
preferenciais de ors 1,00 (um
cruzeiro) cada uma".

Art. gc O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as djsposíçõea em centrário.

Art.. 20 zete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

1971;
Brasília, 13 de janeiro de
Independência e 83'1
da
1509 da
Repúbüca .

Brasília, .13 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

EMi:LIo G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Antônio· Dias' Leite Júnior
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DECRETO NQ 68.053 - DE 13
JANEIRO DE 1971

DE

Regulamenta o Regime de Entreposto
,lduaneiro previsto no Capítulo IV
do Decreto-lei nr;> 37, de 18 de no7;embro de 1966.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, decreta;
Art. 1Q O regime de entreposto aduaneirc é o que permite o depósito
de mercadorias em local determinado, com suspensão do pagamento 'dos
tributos e sob contrôle fiscal.
Art. 2Q Compete ao Ministro da Pa-

zenne autorizar instalação de entrepost, aduaneiro assim como fixar condições e prazo para o seu funciona;';

n-cnto.
AJt. 39 O regtme de entreposto aduar.etro poderá ser concedido:
I - A armazéns de depósito exploi auos diretamente pelas administrações dos portos e aeroportos;
n - A emprêsas de armazéna-gerais ,
11.1 -- A armazéns de propriedade
de emprêsa ou entidades públicas e
prfvadas ,

Parágrafo único. Poderá ser concedi:iu l. mesmo regime, a título temporário, aos locais destinados a rea1iza(,,-;~ .te feiras, exposições e outras
maerír estações do gênero,
-,

Art. 4° Na zona primária de pôrto
ou aeroporto, assim como nos entrepostos abertos nas referidas áreas, poderá ser permitido o funcionamento
de lojas para venda de mercadoria nacional ou estrangeira a passageírn samdc do país ou em trânsito, contra
pagamento em "traveller'a check" ou
moeda conversível.
~ 10 A mercadoria estrangeira 100portada diretamente pelos concessíonáríos das referidas lojas permanecerá com suspensão de pagamento de
tributos até a sua venda nas condíçõe, dêste artigo.
§ 20 Quando se tratar de aquisição
de produtos nacionais, no mercado ínterno, estes sairão do estabelecimento

industrial ou' equiparado com ísençâc
de tributos,
§ 30 A moeda conversível e os "trave1'er's check" recebidos pelos. co!?'ces;.ionários das lojas serão obrígatõriam ente negociados com qualsquer
j-ancos autorizados a operar em ?am..
bic no prazo máximo de 15 ~q~mze)
dias contados da data da etmseao da
nota fiscal.
§ 4Q A inobservância ~~s c~mdiçõe~
previstas neste artigo sUJeltara o conCI'f.f;1onario da loja ao pagamento de
tõdol: os tributos e g~'ava~es incídentes sôbre a mercadorIa à epoce da apuração do fato, bem como as penaHdades cabíveis.
t\.rt.. 5Q A smprêsa que desejar a apt'cação do regime de entreposto aduaneiro deverá apresentar à Secre..
tar:'a da Receita Federal petição, que
deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
J _ capacidade financeira e gerenciaI devidamente comprovadas;
Ir _ localização, mercado e objetl..
voe do projeto;
I.I"l _ quantidade máxima de mercadorta a ser submetida ao regime.

A1'1-. SQ A Secretaria da neccr ta Federar. ouvido o Conselho de Polítíca

Aduaneira emitira parecer tecnico sóbre os projetos apresentados, recomenda.J'do ou não ao Ministro da Fazenda a aplicação do regime de entreposto.
Art. 7Q A autorização para o funcíonamentc . de entreposto aduaneiro
será concedida a titulo precário, po..
dendo ser cancelada a qua;quertempo, po~ caso de descumprimento das
concrçoes estabelecidas pelo Ministro
da Fazenda, na forma do disposto nos
artigos 2~ e .13 .dês~e decreto, ou se a
empresa Infrmgír dísposíções legais ou
resulamentares pertinentes.

Parágrafo único. As condições de
funcionamento do entreposto poderão
ser modificadas, a pedido da ínteressaca, se razões de ordem econômica
supervenientes assim o exigirem.
Art. 89 Ao mercadoria poderá permanecer em depósito por prazo não
superior a 3 (três) anos, a contar da
data de entrada da mercadoria no entreposto.
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segurar o pleno exercício da rtscau,
§ 19 A mercadoria depositada no ensação serão determinados, em cada
treposto aduaneiro poderá ser, no todo
ces o, pelo órgão local da Secretaria
ou em parte, reexportada ou despada Receita Federal, com jurisdição sôchada para consumo, mediante o cumbre o estabelecimento.
pruuen to das exigências legais e regulr.men tarea.
Ari. 13. As condições previstas Das
§ 2° Esgotado o prazo de depósito,
letras "c" e "f" do art. 87 do Dea 1; ercadoria será reexportada ou subereto-lei 37, de 18 de novembro de
metida a despacho para consumo den1906 poderão ser estabelecidas, em
tro de 30 (trinta) dias, sob pena de cada caso, no Ato de Concessão, ou
ser considerada abandonada.
p- J" normas gerais baixadas pelo Mínístro da Fazenda.
Art. 99 Para ser admitida a depôsttc em entreposto, é necessário que a
Art. 14. As exigências de natureza
me. cadorta:
ca'nbíal ou de contrôle do comércio
a: conste, com essa indicação, no exterior a serem satisfeitas pelo concesstonárío do entreposto serão fixamanifesto ou documento de efeito edas pelo órgão competente.
qui, alente do veiculo que a transporta).' ou que seu proprietário ou conArt. 15. As penalidades previstas
sígr a.tàrto assim o declare. no prazo
!Ia Decreto-lei nv 37, de 18 de novemde 10 (dez) dias, a partir da descaroro de 1966, são aplicáveis, no que
ga em formulário que conterá as In- . couber, ao concessionário do entreposdícaçôes exigidas no despacho de ímto aduaneiro.
no-tação para consumo;
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
t': seja submetida à conferencia a15üo da Independência e 83Q da
ôus.oeira, para fixação de responsabtuer,ública.
Iíoace d~ depositário e depositante.
Parágrafo único. Embora declarada
EMíLIO G. MÉDICI
paj f', consumo, a mercadoria, poderá
Antônio Delfim Netto
ser recolhírta a entreposto, desde que
rem.ertrto no prazo previsto Deste arti;?l. e satisfeitas eventuais obrigações
del';,rrentes do despacho.

Art. 10. Considera-se Ocorrido o
f,at.e ger~dor na data do registro da
w~Plar~çao para consumo, que deverá
ser fe1t~ no órgão local da Secretaria
da Receita Federal, com jurisdição sôbre o entreposto.

t.. r t. 11. A autoridade fiscal poderá
exigir _em qua.quer momento, a apre~~lltaçao de mercadoria depositada, asSIm como proceder aos inventários que
entender necessários.
Parágrafo único. Ocorrendo falta de

ma-cadoría, o depositário responde pe-

lo pagamento dos tributos gravames
cambiais e penalidades cabíveis vtcorantes na data da apuração d~ fato.
Art . 12. O contrôle fiscal nos entr~p~stos aduaneiros será procedido de
accrno com instruções a serem baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Os requisitos essenciais relativos às instalações do entreposto aduaneiro e demais condições
que o mesmo deve preencher para as..

DECRETO

:t-'T,Q

68.054

JANEIRO DE

DE

13 DE

1971

Regulamenta o Regime de Bntreposto Industrial previsto no Capítulo V
do Decreto-lei n9 37, de 18 de no~
vembro de 1966.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item IIl, da Constituição, derreta:
Art. 19 Denomina-se entreposto Industrtal ao estabelecimento no qual
matérras-prlmas e produtos Intermedíávlos importados são utilizados, com
suspensão temporária de tributos e sob
contrôle fiscal, na produção de mercadorias destinadas à exportação e, se
Jôr o caso, ao mercado interno.
Art. 29 Compete ao Ministro da Fazenda autorizar a instalação de. entreposto industrial, assim como fixar
condições e prazo para seu funcionamento.
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Art. 39 .& emprêsa que desejar a
ap'rcaçâo do regime de entreposto inôustrial deverá apresentar à Secreta-

ria ca Receita Federal um projeto espeerfíco, de acórdo com modêlo a ser
baixado .pelo Ministro da Fazenda, que
obenecerá aos seguintes requísttos mínunca:
I - Quantidade máxima de mercaoorta importada a ser depositada

no entreposto e praao de sua utilizaCã'- ,
Ir - Percentagem mínima de producac. total a ser obrigatoriamente exp01 taüa:
:Ur - ~ i'!oneidade da emprêsa e
sua organtzaçao-

n - Locallzação, mercado e oojetívo., do projeto;
V - O processo de produção ado-.
k.(iO;

.--

inversões necessárias à
execuçào do projeto;
\' 1.:.. - Custos totais de produção e
venna ;
VI n - &õquema de financiamento
e !'CU tabilídade do projeto.
\'I

-

.AJj

Ai t , 49 A Secretaria da Receita. Fedei ai uuvído o Conselho de Política
Aduaneira, emitirá parecer técnico sôbre cs, projetos apresentados, recomenda:.L'C'Iu ou não ao Ministro da Fazenda v aplicação do regime de entreposto tnuustrral ,
A) t
59 A autoríaacâo para o funcior,amento de entreposto industrial
ser a concedida a titulo precário, poderco ser cancelada a qualquer tempo, no caso de descumprimento das
ccncíçôes estabelecidas pelo Ministro
da Fazenda, na forma do disposto no
arü'go 2 9 dêste decreto, ou se a emprâs.a i nfringir disposições legais ou
regulamentares pertinentes. .

Parágrafo único As condições ~e
funcionamento do entreposto poderão
ser modificadas a pedido da interessada se razões' de ordem econômica
sujv.rveníentes assim o exigirem.
Art. 69 Findo o prazo da concessão
do entreposto industrial, ou se a mesma vier a ser cassada pelo Ministro
da Fazenda, serão cobrados os tríbutcs devidos por mercadoria ainda deposítada, bem como os gravames cambiais e penalidades cabíveis.

EXECUTIVO

Art. 79 No caso de despacho para
ccn..s umo das mercadorias produzidas
no entreposto, os tributos serão cobrados segundo a espécie e quantidade das matérias-primas e componentes importados utilizados naquelas
mercadorias.
Parágrafo único Considera-se ocorrtdo o fato gerador na data do registro da declaração no órgão local da
Secretaria da Receita Federal, com jurisdição sôbre o entreposto.
Art. 89 As tolerâncias de quebra somente serão admitidas pela Secretaria da Receita Federal quando plenamente justificadas pelo interessado
e depois de ouvidos os órgãos técntcoa competentes.
Art. 99 Os resíduos do processo produuvo permanecerão sob contrôle fiscal, podendo ser destruídos se não
apresentarem valor comercial.
Parágrafo único. Quando despachadcs para consumo, os resíduos terão
o tratamento previsto para a própria
mercadoria.
Art. 10. Para ser admitida em entreposto industrial, é necessário que
a mercadoria:
a) conste, com essa Indicação, no
manifesto ou documento de efetto
equivalente do veículo que a transportal', ou que o seu proprietário ou consignatário assim o declare, no prazo
de 10 (dez) dias, a partir da descarga, em formulário que conterá as indicações exigidas DO despacho de importaçào para consumo;
b) seja
submetida à conferência
aduaneira, para a apuração de sua 0;;pecíe, qnartddade, peso líquido, preço
e cassincaçao,

Parágrafo único Embora declarada.
para C011'Sumo, a mercadoria poderá
ser reccllnda a entreposto, desde que
reqnertdc no prazo previsto Deste artigo e satasfeitas eventuais obrigações
decorrentes do despacho.
Al't. 11. O contrôle fiscal nos entrepostos industriais será procedido de
acôrdo com instruções a serem baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único Os requisitos esseneíaís relativos às instalações do entrenosto industrial e demais condições
q.ce o mesmo deve preencher para assegurar o pleno exercício da fiscali-
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seção serão determinados, em cada
caso, pelo órgão local da Secretaria
da Receita Federal, com [urísdíçâo sôbre o estabelecimento.
Art. 12. Sairão com suspensão de
tril -utos os produtos remetidos pelo entreposto a outro estabelecimento, da.
mesma firma ou de terceiros, para industrialização, desde que os produtos
devam voltar ao entreposto.
Art. 13. As exigências de natureza
carr bial ou de contrôle do comércio
exterior a serem satisfeitas pelo concesstonárto de entreposto industrial setã:) fixadas pelos órgãos competentes.
Art. 14. As mercadorias produzidas
no entreposto industrial quando desUrradas ao mercado externo gozarão de
todos os benefícios fiscais concedidos
à exportação.
Art. 15. As penalidades previstasno Decreto-lei nv 37, de 18 de novembro de 1966, são aplicáveis, no que
couber, ao concessionário de enbreposto industrial.

Brasília. 13 de janeiro de .1971;
1509 da Independência e 839 da
EMíLIO G. MÉDICl:
Antônio Delfim Netto
DE

13

DE

Altera o Regulamento da Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. l° 11: aprovada a nova zedaç ã o do
Regulamento da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que a
êste acompanha.
Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as
disposições em
contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza

CAPÍTULO I
Dos graus

Art. 1°. A Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, restabelecida pelo
Decreto n- 22.165, de 5 de dezembro de 1932, alterado pelo Decreto ns
1.424, de 17 de julho de 1939, regulamentada, inicialmente, pelo Decreto n" 22.610, de 4 de abril de 1933,
alterado pelo Decreto n« 14.265, de
14 de dezembro de 1943, destinada a
galardoar as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que se tenham
tornado dígnaa do reconhecimento
da Nação brasileira, consta dos seguintes graus:
a) Grande-Colar
b) Grã-Cruz
c) Grande Oficial
d) Comendador
e) Oficial
f) Cavaleiro
CAPÍroW

II

Da Condecoração

República.

DECRETO N° 68.055 JANEIRO DE 1971

REGULAMENTO DA ORDEM
NACIONAL DO CRUZEIRO
DO SUL

Art. 2°. A insignia da Ordem é
uma estrêla de cinco braços eamaltados de branco e orlados de prata
dourada, assentada sôbre um~ coroa e encimada por uma gr-inalda,
ambas feitas de fôlhas de fumo a
café tendo, no centro, em campo
azul' celeste, a constelação do Cruzeiro do Sul, esmaltada de branco e, na
circunferência, em círculo azul ferrete a legenda BENEMERENTIUM
PREMIUM, em ouro polido. No reverso a efígie da República, em ouro
com 'a legenda REPúBLICA FEDERATIV A DO BRASIL, conforme
os desenhos anexos.
Art. 3°. O Grande-Colar consta da
ínslgnla pendente de um colar de
duas correntes de prata dourada, encimada por uma estrêla de cinco
pontas, de tamanho grande, esmaltáda de branco e orlada de prata dourada; o referido colar é ornado, alternadamente, de folhas de fumo e
café e de estrelas de cinco pontas,
de tamanho menor, esmaltadas de
branco e orladas de prata dourada
A Grã-Cruz consta da insígnia pendente de uma faixa de côr azul celeste, passada a tiracolo, da direita
para a esquerda, e de uma placa em
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prata dourada com a mesma insígnia, a qual deve ser usada do lado
esquerdo do peito. O Grande Orícía-

EXECUTIVO

podendo, em casos excepcionais, ser
convocado para reuniões extraordinárias.

late consta da insígnia pendente de
uma fita colocada em volta do pescoço e da placa em prata. A Comenda consta da insígnia pendente de
uma fita colocada em volta do pescoço. O Oficial e o Cavaleiro, da insígnia pendente de uma fita colocada ao lado esquerdo do peito, sendo a do primeiro dourada, com uma

roseta na fita, e a do segundo em
prata.

Parágrafo único. No traje diário,

os agraciados com a Grã-Cruz, Grande

Oficialato

e

Comenda

podem

CAPíTULO IV

e da Promoção
na Ordem

Da Admissão

Art. 6°. A admissão e a promoção na Ordem obedecem ao seguinte critério:
Grande-Colar ~ destinado exclusivamente a Chefes de Estado em
circunstância que justifique êsse especial agracíamento ,

Do Conselho

Grã-Cruz - a Chefes de Estado,
Chefes de Govêrno, Príncipes de Casas Reinantes, Presidente do Poder
Legislativo, Presidentes das Côrtes
Supremas de Justiça, Ministros de
Estado, Embaixadores, Governadores,
Almirantes, Marechais, Marechaisdo-Ar, Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército,
Tenentes-Brigadeiros e outras personalidades
de
hierarquia equivalente.

. Art. 4<>. O Conse~ho da Ordem é
Integrado pelo Presidente da República, pelo Ministro de Estado ríae
Relações Exteriores, pelo Ministro :ie
Estado da Marinha, pelo Ministro de
Estado do Exército, pelo Ministro de
Est?,do da Aeronáutica e pelo Secretàrío-Geral de Política Exterior.

Grande Oficialato - a Enviados
Ministros Plenipotenciáríos, Presidentes de Câmaras
Legislativas, Presidentes de Tribunais de Justiça, Vice-Almirantes, Generais-de-Divisão, Majores-Brigadeiros,
Ministros-Conselheiros de Embaixada - e outras personalidades de
hierarquia equivalente.

usar, na lapela, uma roseta com '15
côres da Ordem sôbre fita de metal

dourado. prateado-dourado e prateado, respectivamente; os agraciados
com Oficial podem usar, na lapela,
uma roseta e os Cavaleiros, uma - fíta estreita.
CAPíTULO I I I

~ 1". O Presidente da República e
o Ministro de Estado das Relações
Exteriores são, respectivámente, o
Grão-Mestre e o Chanceler da Ordem.
§ 2°. O Chefe do Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores é
o Secretário da Ordem.
Art. 5°. Compete ao Conselho
aprovar ou rejeitar as propostas que
lhe forem encaminhadas, velar pelo
prestígio da Ordem e pela fiel execução do presente Regulamento, propor as medidas que se tornarem indispensáveis ao bom desempenho de
suas funções, redigir o seu regimento interno, aprovar as alterações do
Regulamento e suspender ou cancelar o direito de usar a insígnia por
qualquer ato íncompa.tível com ao
dignidade da Ordem.
Parágrafo único: O Conselho ria
Ordem. que tem sede no Ministério
das Relações Exteriores, se reúne
anualmente entre 15 e 30 de julho,

Extr~o~dinários ~

Comenda a Encarregados de
Negócios efetivos, Conselheiros de
Embaixada ou Legação, Membros de
Parlamento e das Côrtes de Justiça,
contra-Almirantes, Generais-de-Brigada, Brigadeiros-da-Ar, CônsulesGerais, Presidentes de Associações
Literárias, Científicas, Culturais e
Comerciais, Professôres Catedráticos,
Cientistas e outras personalidades de
hierarquia equivalente.
Oficial ~ a Primeiros Secretários
de Embaixada ou Legação, Oficiais
Superiores das Fôrças Armadas, Juizes de Primeira Instância, Promotores Públicos, Escritores, Artistas,
Membros de Associações Literárias,
Científicas ou Comerciais, Professores de Universidades e outras personalidades de hierarquia equivalente.
Cavaleiro - a Segundos e Terceiros Secretários de Embaixada ou
Legação, Cônsules de carreira, Adidos Civis, Oficiais das Fôrças Armadas, Professôres de curso secundárfo,
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Art. 11. Os Governadores dos Estados da União e dos Territórios Fete.
derais encaminham ao Ministro de
~ 10. Em casos excepcionais, o MiEstado das Relações Exteriores as
nistro de Estado das Relações Extesugestões de admissão ou promoção
de estrangeiros residentes nos seus
ríores pode recomendar a concessão
respectivos Estados e Territórios, a
de um grau acima.
serem consideradas pelo Conselho da
§ 2°. Não há limitação de vagas
Ordem.
na Ordem.
Art. 12. Quando se tratar de pesArt. 7°. Respeitado o prlnclpto da
soas residentes no estrangeiro, as sureciprocidade, os diplomatas e côngestões de admissão ou promoção na
sules de carreira estrangeiros que tlOrdem são feitas pelos Chefes das
verem servido no Brasil por mais de
Missões diplomáticas ou Repartições
dois anos e se tenham tornado mereconsulares de carreira brasileiras e
cedores do reconhecimento nacional,
são encaminhadas ao Conselho da
podem receber, ao partir em caráter
Ordem pelo Mtnístro de Estado das
definitivo. as Insígnias e os diplomas
Relações Exteriores.
dos graus que lhes corresponderem.
Art. 13. Tõdas as propostas para
§
1°. Enquanto acreditados no
admissão e promoção na Ordem deBrasil. só podem ser admitidos na
vem conter o nome completo de cenOrdem em casos especiais, como, por __ dídato. sua nacionalidade, profissão
exemplo. em decorrência de visita' - dados biográficos. indicação dos ser~
oficial do Chefe de Estado, Chefe de
v~ços prestados, grau proposto, relaGovêrno ou Ministro das Relações
çao das condecorações que possuir e
Exteriores dos seus respectivos painome do proponente.
ses .
Art. 14. As propostas de admissão
~ 2". Podem ser igualmente admíe promoção na Ordem devem da!
tidos na Ordem os diplomatas e cónentrada na Secretaria do Conselho
sules de carreira estrangeiros que esaté 30 de junho, com vistas aos trativerem servindo no Brasil por mais
balhos preliminares e ao julgamento
de dez anos consecutivos e tiverem
do Conselho.
prestado relevantes serviços à Nação.
Art. 15. As propostas de admissão
Art. 8°. Por ocasião de visita ofie promoção de diplomatas e cônsules
cial de Chefe de Estado. Chefe de
de carreira estrangeiros não são subGovêrno ou Ministro das Relações
metidas ao Conselho da Ordem, senExteriores estrangeiro ou de visita de
do regidas pelo princípio da reciproalta personalidade estrangeira '1.0
cidade. Em casos excepcionais, ()
Brasil. bem como por ocasião .de viMinistro de Estado das Relações Exsita oficial do Presidente da Reputeriores pode recomendar ao Presibltca ou do Ministro de Estado das
dente da República a derrogação da
Relações Exteriores ao estrangeiro, o
reciprocidade.
Presidente da República, Grão-Mestre da Ordem, e o Ministro de Estado rias Relações Exteriores, ChanceCAPíTULO VI
ler da Ordem, podem conceder condecorações, sem que seja necessário
Das Nomeações
ouvir os membros do Conselho.
Art. 9°. Os membros da Ordem
Art. 16. As nomeações para a Orsó podem ser promovidos ao grau
dem são feitas por Decreto do Preimediato, quando tiverem prestado
sidente da República, na qualidade
novos e relevantes serviços à Nação,
de Grão-Mestre, referendadas pelo
respeitado o interstício de três anos.
Ministro de Estado das Relações Exteriores, depois de
as respectivas
propostas serem aprovadas pelo C0n,CAPíTULO V
selho da Ordem.
Das Propostas
Art. 17.
Lavrado o Decreto de
nomeação, o Ministro de Estado das
Relações Exteriores manda expedir o
Art. 10. São privativas dos memcompetente diploma, que é assinado
bros do Conselho as propostas de
por
êle ou pelo Chefe do Cerimonial,
admissão e promoção na Ordem.

sonalídades de hierarquia equívajen-
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na qualidade de Secretário da Orden.,
CAPÍTULO

vI

I

Da entrega das Condecorações

Art.

18.

Os

agraciados

com o

Grande-Colar recebem as insígnias
das mãos do Presidente da República' de acôrdo com o cerimonial pré-

viamente estabelecido.
Parágrafo único. No estrangeiro, a

entrega pode ser feita pelo Ministro
de Estado das Relações Exteriores ou
por um Embaixador Extraordinárro,
designado para êsse fim.
Art. 19. Quando se tratar de
pessoas residentes nos Estados da
União ou Territórios Federais, a entrega das insígnias e dos respectivos
diplomas pode ser feita pela autoridade designada pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores. _na.
sua qualidade de Chanceler da Ordem.

Art. 20. Quando se tratar de pesSoas residentes no estrangeiro, a
entrega das Insígnias e dos respectivos diplomas é feita pelos Chefes
das Míssôes diplomátdcas ou Repartições consulares de carreira brasileiras.
CAPÍTULO V TI I

Do Livro de Registros
Art.
21. O
Conselho da Ordem
tem um livro de registro, rubricado
pelo Secretário, no qual são inscritos, por ordem cronológicá, o nome
de cada um dos membros da Ordem,
a indicação do grau e os respectivos
dados biográficos.

Mário Gibson Barboza

DECRETO N9 68.056
JANEIRO DE 1971

DE:~

ns

Declara de utilidade pública a trnumdade da Santa Casa de Pr~iwlente
Venceslau, com sede em Presidente
Venceslau, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constitutcao e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 55.555, de 1965, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1Y da

Lei n.c 91, de 28 de agôsto de 1935,
combínadc com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv .. _.
50.517, de 2 de maio de 19ô1. a Irmandade da Santa Casa de Presidente
Venceslau, com sede em Presidente
Venceslau, Estado de São Paulo.
Art. 2Q reste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publícacào. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e aSQ da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

sureao

Buzaid

DECRETO NQ 68.057
DE 14. DE
J sasmo DE 1971
Declara de utilidade pública; á A·~,,;o
ctação Evangélica Luterana de BeneJzcencta, com sede em hirto A leore, Estado do Rio Grande du SUl

O Presidente da República usrcuro
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item L'I, da Constrtuicao e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 25.081 de 1968, decreta:
Art. lO? E' declarada de utlndaue
pública, nos têrmos do artl:N l' da
Lei nc 9~, de 28 de agosto de L:J35,
combinado com o artigo 1<.' co Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação Evangeííca Luterana de Beneficência, com sede em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul
Art. 29 Este Decreto cntru-a em
vigor na data de sua pubücacao, rcvogadas as disposições em contrario.
Brasília,
14 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aitreao Buzaid

DECRETO N9 68.058
na 14 DE
JANEIRO DE 1971
Declara de utilidade pública o Centro
de tceonüdação Piracicaba, com sede
em Piracicaba, Estado de São Ptuuo,

o Presidente da República usando
da atríbuíçâc que lhe confere r- artigo 81, item DI, da Constítuíção e
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a tendendo ao que consta do Processe
M. J. no 61.663, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo I'? da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 19::1;;",
combinado com o artigo 1o do Regulamento aprovado pelo Decreto nv .
50.517, de 2 de maio de 1961, o Centro
ele Reabilitação Piracicaba, com sede
em Piracicaba, Estado de São Paulo.
art 29 :este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubücacao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
150º da Independência e d3'? da
República.
~ÍLIO

Ci. 11ÊDICl

Alfredo Buzaid

DECRETO N.'? 68.059 -

DE

14 DE

JANEIRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Lar e
Creche Mâezinha, com sede em ltU,
Estado de Sâo Paulo.

Q Presidente da .Repúbüca usenoo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constíbuíção e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 20.884, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utnirtade
pública, nos termos do artigo 1'" oe

~;:n~~a~~' ~;m280 d=rt~:~st~9 ~e0 ]~~::

gulamento aprovado pelo uecreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961 o Lar €o
Creche Mãezinha, com sede' em Itu
Estado de sao Paulo.
.,,'
Art. 2Q Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua pulícaçao, revogadas as disposições em contràrto.
Brasilia, 14 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 8i~0 da
República.
~ÍLIO

ex.

11ÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.060 JANEIRO DE 1971

DE

14

DE

Altera a redação dos artigos 5Ç , 19 e
20 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n? 67.325, de 2 de outubro
de 1970.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o ar-
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tigo 8~. item UI, da Constâtuíçâo, decreta:
Art , 1Q Os artigos 5'?, 19 e 200.0
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 67.325, de 2 de outubro de 1970,
publicado no Diârio O jicial d.~ mesma
data, passam a vigorar com a seM
guínte redação:
"Art. &9 As Divisões de Begurança e Informações (DSl) terao
a seguinte estrutura básica:
- Direção (D/DSI);
- Assessoria Especial
.
(AE/DSI) ;
- Seção de Informações .... _.
(SI/DSD;
- Seção de Segurança
.
(SS/DSI) ;
- Seção Administrativa
.
(SA/DSI) .
Parágrafo único. Os órgãos relacionados neste artigo correspondem, par transrormaçao automatica, na mesma ordem de citaçào,
aos mencionados no artigo 39 do
Regulamento aprovado pL:1o [J~
creto nc 62.803, de 3 de junho de

1968."

..Art. 19. Os Chefes da Assessorte Especial lAEjDSlJ, da Seção
de Informações lSljDSI l, da Seção de Segurança lSS;DSV e da
Seção Administrativa L5A/D",U
serão nomeados por Decreto, mediante indicação do Ministro de
Estado, à vista de proposta
do
Diretor da DSI, devendo satisfaze!
as letras "a" e "b" do artigo la
dêste Regulamento."
"Art. 20. As DSI terão os St.guintes Cargos em Corrússao:
I - Um (1) Diretor da D8r,
símbolo 2-C;
II - Um (1) Chefe da ssseeseria Especial, símbolo 4-C;
III - Um (1) Chefe oa Beçao
de Informações, Símbolo 5-C.
IV - Um (1) Chefe da Seçac
de Segurança, símbolo 5-C;
V - Um (1) Chefe dl:l. Seção
Administrativa, símnoto 5-C.
Parágrafo único. Os cargos de
Chefe da Seção de Estudos e Planejamento, símbolo 5-C e Chere
da Seção Administrativa, de qUE.
trata o Decreto nc 62.303 de 3
de junho de 1968, passam a ter,
respectivamente, as seguintes denominações e símbolos: Chefe na
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Seção de Segurança, símbolo 5-C
e Chefe da Seção Administrativa,
símbolo 5-0."

Art. 29 E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em eontrarlo.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid
Adatberto de Barros Nunes

Otumao GelSet
Mário Gibson Barboza.
Antonio Delfim Netto
Mário Damü Andreazza
L. F. C'J.Tne lama
Jarbas G. Pasearinno
Júlio Barata
Marcio ce 80uza e Mello
F. Rocha Lagoa
Marcus Vinicius Pratini àe ~'t'lorae3
Antonio Dws Leite Jim!OT
Júlio Paulo dos Rezs Velloso

José Costa Cavalcanti
Hygino C. Coreetti

DECRETO N'? 68.061

DE

14

utilização gratuita, do terreno

menciona, situado
Guanabara.

no

EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Delfim Netto

(") DECRETO N9 68.Q62 JANEIRO DE 1971

DE

14

DE

Estabelece as proporções a serem
observadas na fixação do númerc
minimo de vaga~ referentes ao an(J
de 1970

DE

JANEIRO DE 1971

Autoriza a cessáo. sob a forma

sâc, sem direito a qualquer índentzaçâo, inclusive por benfeitorias realízadas, se ao imóvel vier a ser dada,
no todo ou em parte, uttlízacáo diversa, ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula do contrato a
ser lavrado em livro próprio 1.0 Serviço do Patrimônio da Uníáo.
Art. 39 O Govêrno do Estado da
Guanabara se obriga a
concluir a
construção mencionada no artigo segundo no prazo de dois (2) J.,110o.; contados da data da assinatura do contra to de cessao.
Art. 4Q âste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.

de

Que

E8·acLo .da

o Presidente da Repúbljca usando
da a tnbutçào que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituicac, e
tendo em vista o disposto no artigo
1°, do Decreto-lei no 178, de 16 de teverelro de 1967, decreta:
Art. ~'? Fica autorizada a cessão
gratuita, ao Estado da Guananarn, oo
terreno de marinha com a área de
l.80';),OOm2 (hum mil e ortoéent is metros quadrados), situado ao longo da
Avenida Sernambetíba, lado de mar,
fronteiro aos prédios n9s~90 a 650,
na Bana da 'rijuca. no rererrdo Estado, de acordo com os elementos
constantes do processo protocoüzadc
no Ministério da Fazenda sob nv ....
53.130-70.
Art. 29 O terreno a que se retere
'O artigo anterior se destina
à conetruçâo de um Centro de Recuperacao
de Afogados do Corpo Marrtimo de
Salvamento, tornando-se nula a ccs-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 81, i-tem i1I da Constituição e ten-

do em vista o disposta no § 1Q do artigo 16 da Lei nv 4.902, de 16 de dezembro de 1965, decreta:
Art, 1l) São fixadas para o ano de
uno as segumtes proporções a serem
observadas llO cálculo do número mínimo de vagas para os diversos postos
dos diferentes Quadros de Oficiais das
Armas, dos Serviços e de Matertaà
Bélico:
- Coronel: 1/8;
- Tenente-Coronel:
1jl5, exceto
para Tenente-Coronel do Quadro do
serviço de Intendência, que deverá ser
24/112;
- Major: 1120, exceto para Major
do QUadro do serviço de Intendência,
que deverá ser 32/221.
Art, 29 reste Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República,
G. MÉDICI
Orlando Geisel

EMÍLIO
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DECRETO N.9 68.063 -

DE 14 DE

JANEIRO DE 1971
Extingue o Conselho Têcnico de E.co~
nomia e Finanças e dà ou~ras provUlênctas.
o Presidente da República, usauuc
da atribuição que lhe confere o srtigo 81, número lII, da Constltuíçuo,
tendo em vista o disposto 'las artigos
145 e 146, do Decreto-lei 119 200, de
25 de fevereiro de 1967, e nus Decretos nvs 66.107, de 23 de janctro l10
1970 e 67.875, de 18 de dezembro de
1970, decreta:
Art. 19 Fica extinto o Oonsetao
;récnlco de Economia e Pínanças (10
Ministério da Fazenda, instdttuuo pelo
Decreto-lei nv 14, de 25 de novembro
de 1937.
Art. 2V As atribuições, o acer ve.
material, pessoal, inclusive a tabeta
de gratifícaçac de representação deGabinete oo Conselho .I'écmco
ue
.scononna e Finanças passam a Sunsecretaria de Economia e Ftna.nçaü, na
Secretaria Geral do Mimsteno
da
Fazenda.
Art. a" As dotações orçamcnta.naa
do Conselho 'I'ecníco de Economia e
Finanças serao movimentadas
pelo
Secretário-Geral do Ministerio na Fazenda, na quandade de ordenador de
despesa.
Art. 49 O Ministro da s'azenoa expedira os atos necessários à -xeoucao
do presente Decreto.
Art. 59 í!:ste decreto entrar". em
vigor na data de sua pubücacao, revogadas as disposições em contrarro.
Brasília, 14 de janeiro te 197);
1'50'-' da Independência e 839 da

República.
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tendo em vista o disposto no artigo
llS e seu § 10 da Lei n'' 4.902, de 16
de dezembro de 1965, decreta:
Art. 10 Ficam estabelecidas no Mimstérío da Aeronáutica, as proporcoes a serem aplicadas para o cálculo de vagas, previsto pela cota compulsórta, referente ao ano de 1970,
conforme a relação dos Quadros 6
postos abaixo:
Coronel Aviador (1/8 do efetrvo) .
~1/15

Tenente Coronel Aviador -

ao efetivo).

Major Aviador - 0/20 do efetivo}
Coronel Engenheiro - (l/8 do efetivo) .
Tenente Coronel Engeohelro(1/15 do efetivo).
Major Engenheiro - (1/20 do efetívoj .

(l/8 do ere-

Coronel Intendente t1VO) .

Tenente Coronel Intendente (1/15
do efetivo).
Major Intendente tivo) .
Coronel' Médico -

(1/20 do efe-

(1/8 ao efetivo).

Tenente Coronel Médico do efetivo).
Major Médico -

(1/15

(1/20 do el-etivo).

Coronel Farmacêutico
efetivo) .

(1/8 do

Tenente Coronel Farmacêutaco
(1/15 do efetivo).

Coronel Dentista -

(1/8

dO efe-

trvoj .

ElvIÍLJO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 68.064 -

DE 14 DE
JANEIRO DE 1971

Fixa, no Ministério da Aeronáutica,
as proporções que determinam o
número de vagas, que servirão de
base para o cálculo de aplicação
da cota compulsória, referente ao
ano de 1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e

Tenente Coronel Dentista ao efetivo).

(1/15

Art. 20 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República,
EMíLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello
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DECRETO N9 68.065 JANEIRO

DE 14 DE

DE 1971

Regulamenta o Decreto-lei n9 869, ae
12 de setembro de 1969, que dispõe
sôbre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obngatória, nas escolas de todos os graus
'e modalidades dos sistemas de ensino no pais, e dá outras providên ..
eias.

o Presidente da Repúnlíca, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, ítem lII, da Constituição e
doe conformidade com o artigo 99 do
Decreto-lei n.c 869, de 12 de setembro
de 1969, decreta:
TíTULO 1

Da Finalidade

Art. IV aste Regulamento eatabelece normas para a aptícaçào do Decreto-lei n 9 869, de 12 de setembro de
1969.

'.ríTULO

n

Ua Educação
Moral e Cívica como
Insciptín:z e como Prática eaucouoo

Art. 29 É ínstdtuída em todos os sistemas de ensino, em caráter onnga
tório, co.m.a disciplina e, também, co
ma pratica educatava, a Educação
Moral ,e Cívica, visando à formaçáu
do carater do brasileiro e ao seu pi-eparo para o perfeito exercício da Cldadanía democrática, com o fortaleotmento dos valóres morais da nacionalidade.
Art. 39 A Educação Moral e Otvrca
apoíando-ss nas tradições nacíonaís,
tem como tmalídade:
a) a defesa do princípio democrát~co, at~ayés da preservação do espírito relígíoso, da dígnídade da pessoa
humana e do amor à liberdade com
responsabilidade, sob a inspiração de
Deus;
b) a preservação, o fortalecimento
e a projeçao dos valôres esptri tuats e
éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade naclonal e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus ,SIm..
bolos, tradições, instituições e aos
grandes vultos de sua história'
e) o
aprimoramento do c~ráte1
com apoio na moral, na dedicação ~
tamüía e à comunídade:
4

f) a compreensão dos díreltos ~ deveres dos brasileiros e o reconhecimenta da organízaçâc sócío-políuícoeconômica do pais;
g) o preparo do cidadão para
o
exercício das atividades cívicas, com
fundamento na moral, no patrtotds..
mo e na ação construtiva, visando ao
bem comum;
h) o culto da obediência à Lei C9
Itdelídade ao trabalho e da Integração na comunidade.
Parágrafo único. As bases fílosóífcas, de que trata êste artigo, deve ..
râo motivar:
a) a ação nas respectivas dísclph
nas, de todos os titulares do magtsterio nacional, público ou privado. tendo em vista a formação da conscíencía cívica do aluno;
b) a prática educativa da moral '"
do civismo nos estab-elecimentos de
ensino, através de todas as atividades escolares, inclusive quanto ao de~
senvolvímento de hábitos democrátícos, movimentos de juventude, eStuo.
dos de proble~as brasileiros, atos ct..
vícos, promoçoes extraclasse e cnenteção dos pais,
Art. 49 A Educação Moral e Cívíca
como disciplina e como prática educativa, será ministrada em caráter obrigatório e Com apropriada adequação
em todos os graus e ramos de ~SCO~
íurízaçào.
§ 19 A adequação dos assuntos
G
métodos caberá ao diretor do estabelecimento e ao professor, considerando ambos, sobretudo, a personalidade:
do educando e a realidade brasileira.
§ 2'1 Cada estabelecimento de enstno determinará em seu Regimento as
normas e critérios de verítlcaçào de
aproveitamento da disciplina Educaçao Moral e Cívica, tendo em vista a
sua índole peculiar.
§ 3.'1 A fixação do número de horas
semanais destinadas à Educação Mo ..
ral e Cívica cabe aos estabelecímentos de ensino,
Art. 5'1 A fim de assegurar aos estabelecimentos de ensino o que díspôe
a letra b do Art. 40 da Lei de Diretrtzee e Bases da Educação Nactouai,
as disciplinas Educação Moral e Cívica e Organização Social e Poli tíca
Brasileira podem não ser computadas
para os efeitos dos limites máximos
prescritos pelos
artigos 45 e 46 (IH
mesma Lei.
Parágrafo único. O ensino da disciplina Organização Social e Política
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Brasileira, obrfgatórta ~os estabeleci
mentos de ensino médio. deverá articular-se com a Educação Morut -8
Cívica e obedecer aos princípios estabelecidos no Art 39.
Art. 69 No ensino superior, ínctusíve nos cursos de pós-graduação
u
disciplina Bxíucaçâo Moral e Cívica
será mímstrada sob a forma de Estudos de Problemas Brasileiros, dentro das finalidades expostas no Art.
39 e sem prejuízo de outras atívtda
des culturais visando ao mesmo oujetivo.
Art. 79 O Conselho Federal de Educação, com a colaboração da Comissão Nacional de Moral e Otvíemo, elaborará 00 currículos e programas nasícos para diferentes cursos e áreas de
ensino, com as respectívas metouolc..
gías e determinará a distribuição míníma pelas séries das atividades
de
Educação Moral e Cívica, levando em
conta:
a) a dtscípüna Educação Moral
e
Cívica deverá integrar o currículo de,
ao menos, uma das séries .de cada ciclo do ensino de grau médio e de uma
série do curso primário;
t» no educandário em que "Organização Socíal e Política Brasileira"
nao constar do currículo de acordo
com a Indicação nv 1 do Conselho Fecerai de Educação ou com disposições
análogas do Conselho Estadual competente, o seu conteúdo será mmístrado obrtgatôrtamente como parte
integrante da Educação Moral e Cívíca na 4!.l série do 19 ciclo e em uma
das séries do 29 ciclo, sem substítuno que díspõe a alínea anterior;'
c) a Educação Moral e Cívica como
prática educativa deverá ser ministrada, ao menos, nas séries dos cur50S primários e médios não integra
d05. pela disciplina Educação Moral
e Cívica ou Organização Social e Pouüca Brasüeíra:
à) a Educação Moral e Cívica .. deverá constituir preocupação g-eral da
escola, merecendo o cuidado dos proressõres em geral c, e.'ipecialmente..
daqueles cujas áreas de ensino t~nh:~.m
com ela. conexão, como: ReligJao, FI"
losofía português e Literatura, Geo"
grafia,' Música,
Educação Física e
Desportos, Artes Pláetícae, Artes _In..
dustrtaís, Teatro Escolar, Recreaçao f!
Jornalismo,
Art. 89 Compete ao Serviço Regular
o:1e Inspeção, instituído de acordo cor»
w

DS artigos 14, 15 e 16 da Lei de Dtre-

trizes e Bases, fiscalizar o cumpramenta do Decreto-lei nv 869, de 12
de setembro de 1969, nos estabelecimentos de ensino.
TíTULO In

Da Comissão

Nacional de Moral e
Civismo
CAPíTULO I

Estrutura e Atribuições

Art. 99 A Comissão Nacional de Moral e Civismo (CNMC) é integrada
por nove membros, brasnetros, nomeados pelo presidente ce República,
por seis anos, dentre pessoas decícadas a. causa da Educação Moral e Crvíca, possuidores de ilibado caráter e
valor cultural, e acordes com a oríencação dos dispositivos do Decreto-Ieí
n 9 869, de 12 de setembro de 196H.
§ 19 De dois em dois anos, cessará
o mandato de um têrço dos membros
da CNMC, permitida a reconducao
por uma só vez. Ao ser constãt.ucta
a Comissão, um terço dos membros da
CNMC terá mandato de apenso, dois
anos e um têrço de quatro auos ,
§ 29 Em caso de vaga, a norceaçáo
co substituto será para completar o
prazo do mandato do substatuíuo ,
§ 39 As funções de membro da, ...
CNMC são consideradas de relevante
tnter êsse nacional e o seu exercício
tem pnoncace sôbre o de quaisquer
cargos públicos de que os mesmos geIam titulares. 1!:stes terão direito a
transporte, quando convocados, e as
diárias ou «jeton" de presença, a .,,~"
rem fixadas pelo Ministro da Educe.ção e Cultura. durante o período ua<->
reuniões.
§ 49 Pata os efeitos do disposto no
§ 39 dêste artigo, será. considerado
presente o membro da CNMC que,
por determinação da .Presid.ência ou
deliberação do Plenário, deixar
da
comparecer às reuniões no interesse
da referida comissão.
Art. 10, São atribuições da CNMC.',
a) implantar e manter a doutrina
da Educação Moral e Cívica, de ecõrdo com os princípios estabelecidos no
Art. 39. articulando-se para esse fim,
com as autoridades civis e militares,
de todos os níveis de governo;
b) colaborar com o Cons21l10 Federal de Educação na elaboracão dos
currículos e programas básicos de
Educação Moral e Cívica;
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c) fixar medidas especificas no referente à Educação Moral c CIViCc.~

extra-escolar:
ci) estimular a realização de solemdades cívicas ou promove-las, sempre
que necessár-io:
e) colaborar com as
organizações
eíndtcaàs de todos os graus para de-

senvolver e intensificar as suas atívíoaríes relacionadas com a Educação
Moral e Oívíca:
h influenciar e convocar à COop2-

racao, para servil' aos objetivos

de

Educação Moral e Cívica as ínstítuí-

ções . e órgãos formadores da opmíâo
pública e de difusão cultural, Í11C':U-

srve Jorn,:ls, revistas, teatros, ctne-

m~,

estações de rádio e d-e televisão

entidades esportãvas, de
recreação,
de classe e de orgaos protrssíonaís,
g) assessorar o Ministro de Estado
da Bduc açâo e Cultura na aprovação
dos livros didáticos do ponto-de-vista
de moral e civismo;
h) colaborar com os demais orgáoa
do Ministério da Educação e Cultura na execução das providencias ô
iniciativas que se fizerem necessarías
para o cumprimento deste Regulamento;
i) articular-se com as autoridades
responsáveis pela censura no âmbito
federal e estadual, tendo em vista a
Influência da educação assíatemátíca
sõbre a formação moral e cívica'
j) promover o conhecimento ' do
Decreto-lei nv 869, de 12 de setembro

de. 1969 e oêste Regulamento por
~~1O de pubücaçôes e impressos, notICIaS e artigos em jornais e revistas
rádio e teJ-eV1SM, e por narestras.
,
l) sugerir provídêncías para a publícação de livros, Iascículos. tmpres50s, cartazes OU cartazetes ele difusão
adequada das bases filosófico-demo'

crátíco-constttucíonais prescritas
no
Decreto-lei nv 869 de 12 de setembro de 1969. e neste Regulamento,
bem como de trabalho de. tunco ruo"
ral e cívico;
1nJ expedir, sob forma de resolução,
Instruções, pareceres e outros provimentos necessários ao perfeito cumprimento do Decreto-lei ne 869, de 12
de setembro de 1969, e dêste Regulamento.
§ 19 Dependem de homologação do
Ministro da Educação e Cultura 06
pronunciamentos da UNMC prevtstos no Decreto-lei nv 869 de 12 de
setembro de 1969, ou neste Regulamento.
.

§ 29 O Ministro da Educação e Cultura poderá devolver, para reexame,
qualquer parecer ou decisão da ....
CNMC que deva ser por ele homologado.
l,'AP!rULO II

Orçctuzcçãc
Art. 11. A CNMC runcíonara

em
caráter permanente para cumprimento das atribuições previstas no Art. 10
c será organizada em Presidencia, com
o respectivo Gabinete; Vice-Prestdencía: três Setôres de "Implan tacão e
Manutenção da. Doutrina". de ""Currículos e Programas BáSICOS" e de
"Exame de Livros Didáticos"; Secretaria-Geral; e sete Serviços de "Relações Públicas"; de "Curi·jculos e
P~·ogram~s Básicos", de "Ex ame de
Livres DidátICOS". de .. Assessoria e
Juri~pru~êI~~ia", de "D~cumentação e
Publícacôes , de "Admmlstracão"
e
de "Comunicações".
§ 1.9 Cada Setor terá um Dirtgente,
membro da CNMC, e um Secretário,
servidor público,
~ 29 Os Serviços de Relações Públicas, de Currículos e programas Básicos e de Exame de Livros Didát.1COS
vmcular-se-âo. sobretudo e rsspectlvamente, aos Setores de Implantação
e Manutenção da Doutrina. Currículo
e Programas BáslCOS e Exame de Livros Didáticos.
Art, 12, A CNMC funcionará
em
sessões de Plenário e através das atividades permanentes da Presidência
dos Setores, da Secretaria Geral ~
dos Serviços, com a utilização de Subcomtsssôes e Grupos de Trabalho para assuntos específicos.
§ 1Q As sessões normais constarão
de calendário Itxadc pelo Presidente.
com aprovacao do Pjenà.no e as extraordinárias serão convocadas pelo
Presidente para tratar de matéria UI''''
gente ou relevante.
§ 29 No intervalo das sessões poderão funcionar SUbcomissões, e os
membros da CNMC, individualmente,
poderão preparar pareceres indicações, relatórios e quaisquer outros
trabalhos que lhes forem atríbuídos .
CAPíTULO TIl

Plenário

Art. 13. Compete ao Plenário da
CNMC:
_ a) elaborar e alterar o Regimento
Interno, submetendo o trabalho con-
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Parágrafo único. v expediente 1'2.seqüente à aprovação do Ministro da
sultante tserá encaminhado ao presiEducação e Cultura;
dente.
b) discutir e deliberar sobre os assuntos da alçada da CNMC, inclusiArt. 16. As medidas de execução
ve dos que lhe sejam remetidos por externas, que se fizerem necessárias
autoridade competente para parecer, às atividades de cada Setor, serão subbem como sôbre os assuntos resultanmetidas previamente à aprovação Da
Presídêncía,
tes de iniciativa relacionadas à Educação Moral e Cívica que visem à
realização dos objetivos do DecretoCAPITULO V
lei nv 869, de 12 de setembro de 196~,
Subcomissões e Grupos de Trabalho
e <teste Regulamento;
c) baixar normas para o JuncíonaArt. 17. As Subcomissões e Grupos
menta do Plenário, dos Setõres, da
de Trabalho, designados pela PresíSecrefaría Geral e dos Serviços, bem dêncía ou por decisão do Plenário,
como para a tramitação de processos:
terão existência pelo tempo necessàrio ao cumprimentados encargos que
d) estudar os processos referentes
os motivaram.
às infrações das normas do Decretolei nc 869, de 12 de setembro de 1969,
Parágrafo único. Podem ser: espedêste Regulamento e dos documentos
cuns, constituídos para fins especrnexpedidos em conseqüência das suas
coa; externos, destinados a r epresendeterminações, comunicando ao MI,· tar a Comissão Nacional de Moral ...
nístrc da Educação e Cultura para as-~-- Civismo nos atos a que deva oompaprovidências cabíveis:
recer: e mistos, organizados com a
e) opinar nos processos referentes a partacípaçâo de autoridades ou persocurrículos e programas básICOS de nalktades especialmente convocadas
Educação Moral e Cívica;
para matéria relevante.
f) organizar e submeter à aprovaCAPÍTULO VI
çâc do Mmistro da Educação e Ouítura M Instruções para exame de ll~
Presidente, Vice-presidente e
vros didáticos, do ponto-de-vista de
Dirigentes
moral e civismo, em cumprimento do
disposto na letra e do Art. 69 do DeArt. 18. O Presidente é o elemenereto-lei nv 869, de 12 de setembro de
to de pronunciamento coletivo da ..
1969, e na letra g do Art. 10 dêste
CNMC,
regulador dos seus trabalhos,
Regulamento.
fiscal do cumprimento das leis, desArt. 14. As sessões plenárias insta.. te Regulamento e do Regimento Interno e suprema autoridade em matéIam-se com a presença de um têrçc
dos m-embros da CNMC e passam a rra administrativa.
deliberar com a presença da íÚaioria
Art. 19. O Presidente da CNMC e
absoluta do colegiado.
os Dírtgentes de Setor serão eleitos
§ 19 O membro da CNMC que não
com mandato de um ano, em votapuder comparecer às sessões deverá ção ostensiva e nominal, por maioria
comunicar o impedimento, com a deabsoluta dos membros do colegiado,
vida antecedência.
no primeiro escrutínio, e, nos demais,
9
. ? .2 O "quorum" será apurado, no por maioria dos presentes.
InICIO da sessao, pela assinatura dos
§ 19 O membro da CNMC cujo manmembros da CNMC na rôlha do lidato expirar permanecerá no exercício das funções até a posse daquele
vro de presença.
que tiver sido nomeado para sua vaCAPITULO IV
ga. Completada a
renovação, pela
posse, de um têrço da CNMC, em caSetores
da bíênío, far-sa-á imediatamente a
eleição referida neste artigo.
Art. 15. Os. Setõr8s procederão ao
§ 29 :f: vedada a recondução do memestudo e preparo do expediente dos
assuntos de suas responsabíüdaúes, bro da CNMC que haja exercido dois
mandatos
consecutivos.
que lhes forem dístríbuídoa pelo Pre§ 3° O prazo do mandato dos atuais
sidente ou que decorrerem de suas
iniciativas,
utlízando-se do Serviço Presídente e Dirigentes de Setor convinculado e solicitando a colaboração sidera-se iniciado na data em que fo~
necessária da secretaria-Geral e dos ram realizadas as respectivas eleíções.
serviços subordinados.
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Art. 20. O Vice-Presidente, substituto eventual do presidente, será o

Dírtsrente do Setor de Implantação e

Ma;utençáo da Doutrina e será substituído sucessivamente, pelos Dirigentes do~ Betõres de Currículos e Programas Básicos e de Exame de Livros
Didáticos.

Art. 21. verificando-se a vacância

da

Presídêncía, o

completará

Q

Vice-Presidente

mandato,

elegendo-se

ta do Presidente da CNMC ao Ministro da Educação e cultura.
Art. 25. Cada serviço será dirigido
por um chefe, designado pelo Présidente da CNMC.
Art. 26. As atribuições do Secretário-Geral e dos Ch-efes de Bervíçoa
constarão do Regimento Interno da
CNMC.

nôvo Dirigente do Setor de Implan-

CAPÍTULO VIII

tação e Manutenção da Doutrina.
Art. 22. Compete ao Presidente:
a) convocar e
presidir as sessões

Representação nos Estados e Territó ..
rios

plenárias, dirigindo as discussões pe-

la concessão da palavra aos membros
da CNMC, coordenação dos debates,

intervenção para todos os esclarecimentos julgados necessários, resumos
pertódtcos da matéria discutida e lI!.3,~.
nutençâo dos rumos adequados dos
trabalhos;
b) determinar o não registro total
ou parcial, de discurso ou aparte, pe..
la taquigrafia ou em ata;
c) promover e regular o funcionamento da CNMC, como responsável
por sua administração, solicitando as
providências e recursos necessários ao
atendimento dos seus serviços;
d) autorizar despesas e pagament0s;
e) designar as Subcomissões e Grupos de Trabalho previstos no Art. 17
e distribuir trabalhos aos membros
da CNMC nos têrmos do § 29 e do
Art. 12;
f) propor servidores pará as funções de Chefia ou para o desempenho
de encargos especiais;
g)
exercer, nas sessões ptenanas
o direito de voto e usar o de qualidade nos casos de empate;
h) representar a Comissão, por si
ou por delegação:
i) delegar competência; ~
i) outros encargos a serem definidos no Regimento Interno da CNMC.
cApíTULO VII

Secretário-Geral e Chefes de Serviço

Art. 23. Cabe ao secretário-Geral
a díreçáo administrativa de todos os
Serviços da CNMC.
Art. 24. O Secretário-Geral será
nomeado em comissão pelo Presidente
da República, dentre pessoas qualificadas para o cargo) mediante propos-

Art. 27. A CNMC poderá ter em
cada Estado ou Território um representante para encargos de natureza
moral e cívica, gerais ou especificas.
§ 19 A representação da CNMC deverá recair em pessoa de ilibado caráter, elevado conceito, pronuncindo
espírtto cívico e capacidade de ação.
§ 2.9 Os serviços de representante da
CNMC serão considerados de relevante ínterêssse nacional.
CAPÍTULO IX

Pessoal

Art. 28. O Regimento Interno da
CNMC disporá sôbre a lotação de seu
pessoal.
Art. 29. A CNMC disporá de funcionários requisitados na forma da legislação em vigor e poderá admitir
servidores regidos pela legislação trabalhista, para encargos especificas.
CAPÍTULO X

Recursos Financeiros

Art. 30. Os recursos financeiros necessários ao funcionamento da CNMC
serão consignados no Orçamento da
uniao.
TÍTULO IV

Das Atividades Extraclasse

Art. 31. Na prática educativa

da

jêducaçâo Moral e Cívica, em todos 05

estabelecimentos de ensino, deve ser
estimulada a criação de instituições
extraclasse, para atender às finalidades de natureza cultural, jurídica,
disciplinar. comunitária, manualísta,
artística, assistencial, de recreação, e
outras, assemelhando, tanto quanto
possível, a escola a uma sociedade democrática em miniatura.
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â
59 Os Estados e 'I'errrtórtos da
Pará"'rafo único. Os objetivos viUnião bem como o Distrito Federal,
sados podem ser atingidos através das
poderão organizar uma C.0?rdenação
instituiçõ'es seguintes,
obedecida a.
seqüência de finalidades apreseutndas de Educação Moral e Crvtca ( ....
COMOCI), com a finalidade de _pro-,
neste artigo: biblioteca, jornal, acamover, incentivar e orientar a prátidemia, centros diversos, "fórum" de
debates, núcleo escoteiro, centro de ca educativa nos estabelecimentos de
ensino dos três níveis, de sua responformação de lideres comunitários, clube agrícola, oficinas, grêmio cênico- sabilidade, em todos os seus aspecmusical, banco, cooperativa, centro de
tos. As atividades da CüMOCI na
coordenação dos Centros Cívicos desaúde, grêmio esportivo, grêmio reverão inspirar-se nas prescrições do
creativo, associação de antigos alunos
Art. 39.
e outras.
Art. 32.
Nos estabelecimentos de
Art. 33. A CNMc baixará diretriqualquer nível de ensino, públicos e zes fixando as finalidades e encargos
particulares, será estimulada a cria- do COE e esc, bem como as prescrição de Centro Cívico, o qual tunoroções necessárias ao seu funcionamennará sob a assistência de um orientato em tocas as unidades da Federador, elemento docente designado peçlío.
lo Diretor do estabeleotmento, e com
Art. 34. Em cada estanelecímento
a diretoria eleita pelos alunos, d-estide ensino de grau primário e de
nado á centralização, no âmbito es- - "grau
médio existirá um circulo de
colar, e à irradícação, na comunidade local, das atividades de Educação Pais e Mestres, destinado a Jaeílítar
a participação da família nas ativiMoral e Cívica, e à cooperação na
formação ou aperfeiçoamento do ca- dades escolares, ao trato dos problemas educa-cionais comuns à escola e
ráter do educando.
à família, às pesquisas julgadas ne§ 19 As chapas concorrentes às runcessárias, bem como à interação nos
çôes da diretoria deverão ser submeobjetivos visados.
tidas à aprovação prévia do diretor
do estabelecimento.
TÍTULO V
§ 29 Os Centros Cívicos deverão:
Dos Protessóres e Orientadores
a) considerar o civismo, nos tt es
aspectos fundamentais: caráter, com
Art. 35. A formação de professôbase na moral, tendo fonte Deus nos
res e orientadores para a disciplina
termos do Preâmbulo da Constttuzçâo
Educação Moral e Cívica rar-se-á das
do Brasil; amar à Pátria e às suas
tradições, com capacidade de renún- seguintes maneiras:
cia; ação intensa e permanente -~ em
Em escolas normais, para o magisbeneficio do Brasil;
tério primário;
b) projetar-se sôbre as atividades
Em nível superior, para o magistéde classe e extraclasse enumeradas
rio de ensino médio e superior e para
no Art. 31 e seu parágrafo úníco:
a orientação dos três níveis de ensino.
c) elaborar o Código de Honra do
Aluno, nos níveis primário e médio.
Art. 36. Nos têrmos do Art. 26 da
e o Código de Honra do UníversífáLei- nv 5.540, de 28 de novembro de
rio, no nível superior.
1968, o Conselho Federal de Educaçâo fixará o currículo mínimo dos
d)
empregar modernos processos
cursos de formação de professôres de
didáticos de comunicação e explorar
Educação Moral e Cívica para o eno desejo natural do educando de rea- sino
médio, cabendo ao mesmo Conlizar novas experiências;
selho ou ao Conselho Estadual com§ 39 Serão membros dos Centros
petente fixá-lo para as escolas de
Cívicos, em caráter facultativo, aluformação de proressôres primários.
nos e professôres do estabelecimento.
Art. 37. Enquanto não houver, em
número bastante, proressôres e orlen§ 49 Nos estabelecimentos dos nítadores de Educação Moral e Cívica,
veis primário e médio, o Centro será
designado Cívico Escolar (CGE); nos
a habilitação de candidatos será feide nível superior, Superior de Cita por meio de exame de suficiência,
vismo (OSC).
na forma da legislação em Vigor.
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Parágrafo único. Até que o esta..
belecímento de ensino disponha de
protessõrea ou orientador, diplomados ou habilitados em exame de suficiência, o seu Diretor avocará o
ensino da Educação Moral e Cívica,
podendo confiá-lo a professôres titulados, na forma da lei, para o ensino
de outras matérias e aos cspecialtzados em orientação educacional.
Art. 38. Em cada estabelecimento
de ensino haverá um orientador de
Educação Moral e Cívica especialmente
designado pelo Diretor para
coordenar as iniciativas, oporbunídadas e medidas executivas relacionadas com a disciplina e a prática eduvatâoa correspondente, cabendo-lhe a
assistência ao centro Cívico, estabelecido no Art. 32.
TÍTULO VI

Disposições Gerais e Transitórías
Art. 39. A Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica, criada pelo Artigo 89 do Decreto-lei nv 869, de 12
de setembro de 1969, será conferida
pelo Ministro da Educação e Cultura, mediante proposta da CNMC, a
personalidades que se sauenr.arem em
esforços e em dedicacâo à causa da
Educação Moral e Cívica.
S 1 A CNMC proporá ao Ministre.
da Educação e Cultura as Instrucões
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
S 29 A partir da date. da vigência
dêste Regulamento, deixará
de ser
conferida a Cl"UZ do Mérito em Educacão Cívica, de que trata a Portaria n 9 376, de 9 de dezembro de
~g66,
do Ministro da Educacao e
Cultura.
Art. 40. Os
órgãos técnicos e
administrativos do Mírrístério
da
Educação e Cultura prestarão à
CNMC a assistência que lhes fôr solicitada pelo Presidente ou em seu
nome, pelo' Secretário-Geral, de modo a ser assegurada a necessária
articulação com a Comissão.
Art. 41. ~ste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

º

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.066 -

DE 15 DE

JANEIRO DE 1971
Declara de util2dade públIca a Soczedade de Manutenção da Casa
da
Criança de São Jerônimo, com sede em São Jerônimo, Estado do Rto
Grande do Sul.

O presidente da Repúbltca, usanda atrtbuícâo que lhe confere o
artigo 81, item fi, da Constituição e
eaencenoo ao que consta do Processo
MJ. 55.749, de 1970, decreta:
Art. 19 E declarada de
utllidaôe
pública, nos têrmos do artígc 1':' da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, comtnnauo com o artigo 19 do Reguieroen to aprovado pelo Decreto
_
nv 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade 63 Manutenção da Casa da
Criança de São Jerônimo, com sede
em São Jerônimo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 :Este Decreto entrará em V1~
gor 11a data. de sua publicação, rewgadas as dísposiçôes em contrário.
Brasilia, 15 de
janeiro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.

do

EMíLIO G. MEDICI

Aitreao Buzaid

DECRETO N9 68.067 -

DE 15 DE

JANEIRO DE 1971
Aprova o enquadramento dos carçoe,
junções e empregos do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribulçào que lhe confere o artigo
81, item 111, da constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 56 da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960;
no artigo 23, parágrafo único, da Lei
nv 4.069 de 11 de junho de 1962; no
artigo 99' da Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964; no Decreto-lei no 299,
de 28 de fevereiro de 1967; e no Decreto nv 66.454, de 15 de abril de
1970, e o que consta da Exposição de
Motivos no 1.001, de 22 de dezembro
de 1970, do Departamento Admimstratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento definitivo de cargos, funções e empregos do
Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes, de acôrdo com
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o disposto no Decreto número 48.921,
de 8 de setembro de 1960, alterado
pelos de nos 50.571, de 10 de maio de
1961 e 52.144, de 25 de junho de 1963,
e no Decreto nv 48.923, de 8 de setembro de 1960.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimentos, e respectivas referências,
dos cargos constantes dos quadros numérícos e relação nominal anexos são
os consignados na Tabela de remuneracâc (Anexo lU) da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960, reajustados por Ieís posteriores.
Art. 31' O enquadramento aprovado por êste Decreto hão homologa
situações que, em virtude de sindlcáncia ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admirnstratívas em vigor.
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram:
a) a partir de 1 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei na 3.780, de 12 de julho de

lei nv 67, de 21 de novembro de 1966.
Art. 79 Ficam automàtícamente
retificados, para as situações decorrentes dêste Decreto, os cargos dos
servidores autárquicos redistnbuídos,
na forma do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, da Parte Suplemental' do Quadro de Pessoal do Mirüstérío dos Transportes para outros
Quadros de Pessoal.
Art. 8<:1 Os servidores, cujos nomes
não constam das relações nominais,
anexas ao presente Decreto, ficam
mantidos nas situações em que se encontram, até que seja revista a posíção funcional
de cada um.
Art. 9<:1 Os servidores marítimos
de barra e fora, e assemelhados, sujeitos ao regime da Lei nv 1. 711, de
28 de outubro de 1952, continuam regidos, para efeito de vencimentos e
vantagens, pelo disposto na meneionada Lei e no artigo 10 e seu parágrato único da Lei nv 4.242, de 17 de
julho de 1963, fazendo jus aos reajustamentos de salários, de caráter
geral, ocorridos após a vigência da
última das leis, referidas neste arcígo,
respeitado o princípio de hierarquia
salarial a bordo.
Art. 10. O pessoal de que trata
o presente Decreto, regido pela Lei
nc 1.711, de 28 de outubro de 1952, é
mantido na qualidade de servidor aUtárquíco, e terá sua aposentadoria
paga pelo Tesouro Nacional. contimiando os demais direitos a ser concedidos pelo Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) , para o
qual continuará contribuindo na forma anteriormente adotada, ex vi do
artigo 44 do Decreto-lei nc 67, de 21
de novembro de 1966, e do artigo 99,
§ 2 9, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
Art. 11. As despesas com a execuçâo do disposto neste Decreto correrâo à conta das dotações orçamentárias próprias do Ministério dos
Transportes.
Art. 12. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1971;
150 9 da Independência e 839 da
República.

.Ó;

1960;
b) a partir de 15 de junho de 1962,
para os beneficiados pelo parágrafo
único do artigo :,),3 da Lei nc 4.069, de
11 de junho de 1962, observado o disposto no Decreto-lei nv 673, de 7 de
julho de 1969;
e) a partir de 1 de junho de 1964-,
para os beneficiados pelo artigo 99 da
Lei na 4.345, de 26 de junho de 1964,
e pelo Decreto nc 66.454, de 15 de
abril de 1970; e
d) a partir de 28 de fevereiro de
1967, para os beneficiados pelo Deereto-leí nv 299, de 28 de fevereiro de

1967.

Art. 59 O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
expedirá os títulos dos servidores que
não os possuírem, inclusive nos casos
de que trata o artigo 79 dêste Deereto.
Art. 69 Ficam incluídos, a partir
de 1 de janeiro de 1967, com os respectivos ocupantes, no Quadro de Peseoal - Parte Suplementar - do antigo Ministério da Viação e Obras
Públicas, atual Mínlstérío dos Transportes, os cargos constantes dos anexos integrantes do presente Decreto,
bem como os do pessoal marítimo, da
extinta Autarquia Federal Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, "ex
vi" dos artigos 19, 39 e 52 do Decreto-

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 20-1-71.

.8

ATOS

DECRETO N9 68.068 J ANEIRQ DE

DE

De' PODER· EXECUTIVO

15

DE

1971

Restabelece cargo de Mestre,

.

A-1801.13.A no Quadro de pessoal,
Parte EspecilJ,l extinta do MIe
e
torna sem efeito dlsponibilidade do
servidor que menciona.

o Presidente da República, usando da atrtbtnçâo que lhe confere o
artigo 81, itens III e VIII, da Constituição, e tendo em vista o que COllSN
ta do processo no MIC-25. 785-69, de-

ereta:

Art. 1Q Fica excluído do relacionamente constante do Decreto-lei ....
no 895, de 26 de setembro de 1969, o
cargo de Mestre, A-1801.13.A, per-

tencente ao Quadro de Pessoal Parte Especial extinta, do Ministé~io da
Indústria e do Comércio.
. '
Art. 29 Fica sem efeito o ato de
disponibilidade

relativo a Sebastião

Mendes Saraiva, ocupante do cargo
a que se refere o artago anterior.
Art. 3':' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasflía, 15 de
janeiro de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
ElVIÍLIO G.

MtDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraos

DECRETO NQ 68.069 JANEIRO DE 1971

DE

15

DE

Altera o enquadramento dos :serouicres
do Ministério
do
Exército
abrangidas pelo artigo 23, parágra':'
10 único, da Lei W? 4.069, de 11 de
ituuio ele 1962, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atríuuíçâo que lhe conf-ere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçâo, tcndo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei nv 4.069, ae
11 de junho de 1962, e o que consta
do Processo nc 5.741, de 1970, do Departamento Administrativo dÔPessoal
Civil. decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma dos
anexos, o enquadramento dos servidores do Ministério do Exército, amparados pelo parágrafo único do artigo
23 da Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1962, aprovado pelo Decreto nc 61. 698,

de 13 de novembro de 1967, e retificado pelos de números 6:d.026, de 29
de dezembro de 1967. 64.419, de 28 de
abril de 1969, e 65,579, de 21 de outubro de .1969.
Parágrafo único. Os valores dos rnveIS de vencimentos dos cargos conatentes d08 anexos e decorrentes ue
alteração a que se refere este artigo
sao OB previstos no Anexo 1 da Le\
nc 4.069, de 11 de junho de 1962, reajustados por leis posteriores.
Art. 29 FIca reclassificado, a partir
de 28 de fevereiro de 1967, no cargo
da classe A, nível 13, da Série
de
Classes de .A.uxiliar de Entermagem
(Pc-L. 701), o cargo da Classe Singular, nível 8, de Enfermeiro Auxíuar
(P .1706), constante dos anexos a êste Decreto, em cumprimento ao ütsposto no Decreto-lei nv 299, de 28 de
fevereiro de 1967.
Art. 3Q Ficam retdticados os nomes
de Israel Monteiro da Silva, ocupante
do cargo de Bombeiro Hidráulico, ..
A-L201.8.A, para Ismael Monteiro aa
Silva, e de Gilberto Ferreira Maealhàes, ocupante do cargo de Aux1haJ:
Rural, P-209. 3, para Gilberto Ferre!·
ra Manhães, constantes da relação
~~~i~~le ~~~f d~o 1~6e9~reto no 64.419,
Art, 4.Q As alterações ora aprovadas não homologam situações cue,
em virtude de sindicâncias ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou CO:ot1:1··
rias às normas administrativas vi ..
gentes.
Art. 5Q O órgão de pessoal civil de
Mmístérío do Exército apoaurara os
títulos dos servidores abrangidos por
este Decreto ou expedirá os ttturoa
dos servidores que nâo os possuírem.
Art. 6Y As vantagens
rtnanceiraa
decorrentes da execução deste Decreto vigoram a partir de 15 de [urine
de 1962, exceto quanto ao artcgo 2.9
deste Decreto, cujos efeitos fmanoeíros vigoram a partir de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 79 mste Decreto entrará em Via
gor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.
Brasília, 15 de
janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República,
EMíLIO G. MtDICI

Orlando Geisel

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. 0, de 18-1-71.
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DECRETO NO? 68.070
JANEIRO DE 1971

DE

15

DE

Acrescenta o parágrajo único ao artigo 83 do Regulamento aprovado
·pelo Decreto n9 41.475, de 8 de
maio de 1957.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Ar;~. 81, item IrI, da Constltuíçâo, decreta:

gulamento aprovado pelo Decreto
nv 41.475, de 8 de maio doe 1957:
"Parágrafo único. São Incluídos
na prescrição acima, dentro das
mesmas condições, os oficiais da
2l} Classe da Reserva do próprte
Serviço de Saúde do Exército, que
desejarem efetuar sua transferéiiCia de
Quadro dentro dêsse
Serviço" .
Art. 29 nste Decreto en trará em vigor na data de sua publicação.
jan-eiro de 1971;
Brasília, 15 de
150'? da Independência e 831? da
República.

Art. 19 1:1: acrescentado o seguínte
parágrafo único ao arbígc 83 do Re(*)

DECRE'rO K.0 68.071 -
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EMÍLIO G.

MEDICI

Orlando Geisel
DE

15

DE JANEIRO DE

1971

Estabelece normas de ereouçeo orçementória, disciplina a programação
financeira do Tesouro Nacional no exercício financeiro de 1971 e dá
outras prcnnaéncias,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IrI, da Constituição e tendo em vista o disposto UI) artigo 51?
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, e no artigo 17 do Decretc-Ieí
nc 200, de 25 de fevereiro de 1967 decreta:
Art. te A despesa de caixa cio Tesouro Nacional, no exercício financeiro de 1971, não poderá exceder a crs 22.099.700.000,00 (vinte e três
bilhões, noventa e nove milhões e setecentos mil cruzeiros), salvo se o
comportamento da receita o perrnítír ,
Art. 2." A Comlssao de Programação Financeira processará as riberações de recursos mediante cotas trimestrais globais, efetivando os rt's~
pectdvos créditos mensalmente nas contas bancárlag dos órgãos Setoriais
do Sistema de Programação Financeira.
Art. 39 Para efeito da progra.maçào de desembôlso, dividir-se-á a despesa do Govêrno Federal, no exercício de 1971, conforme quadro anexo,
nas seguintes parcelas:
I - Despesas com programação antecipada, correspondentes a 80% das
dotações constantes da Lei Orçamentária, referentes a "Outras
Custeios" e "Capital";
Ir - Despesas a programar, correspondentes aos 20 % restantes, referentes a "Outros custeios" e' "Capital".
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos gastos cobertos com as receitas vinculadas.
Art. 41? Os orgâos Setoriais ao Sistema de Programação Fínanceira
enviarão à Comissão de Progremaçác Financeira, até 30 dias a partir da
data da pubücaçào dêste Decreto, os cronogramas de dcsemoôieo elaborados de acôrdo com as disposições seguintes:
I - O cronograma de desembolso para as despesas a que se refere
o item I do artigo anterior contemplará dentro do limite fixado, os gastos decorrentes de compromissos contratuais, inclusive os correspondentes a pagamentos no exterior, bem como os
gastos inadiáveis e ímprescíndíveís à atividade própria da unidade;

1:.:ros
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O cronograma de desembôlso para as despesas relativas ao pagamento de pessoal será estabelecido de acôrdo com os gastos
efetivos verificados no segundo semestre de 1970.

§ 19 O cronograma de desembôlso para as despesas relativas ao pagamento de pessoa] será revisto trimestralmente, comunicando-se à Comissão de Programação Financeira. os gastos efetivos, ocorridos em cada
trimestre, de acôrdo com o modelo anexo, até o dia 20 do primeiro mês
subseqüente ao trimestre vencido.
§ 29 A Comíssâo de Programação Financeira poderá ajustar os cro-

nogramas de desembôlso, propostos pelos órgãos Setoriais do Sistema de

Programação Financeira, ao efetivo fluxo da receita, informando o mteressado das alterações necessárias.
Art. 59 A Comissão de Programação Financeira', considerando a. execução financeira do Tesouro Nacional, solicitará aos órgãos Setoriais do
Sistema o cronograma de desembôlso das despesas a programar. a que
se r~fere o item .H do artigo 3° dêste Decreto.
.
~ 19 Os créditos das cotas gtobaís nas contas dos órgãos Setoriais,
Junto ao Banco do Brasil S. A.. correspondentes às liberações de recursos. para as despesas de que trata êste artigo, ocorrerão. no máximo, até
o dta 31 de março de 1972.
. § 29 As importâncias colocadas à disposição das unidades orçamentáriaa, referentes aos valôres diferidos para 1971, não empenhados em
1970, serão comunicados à Comissão de Programação Financeira até 28
de fevereiro de 1971.
§ 39 Considerar-se-âo as importâncias referidas no parágrafo anterior como parcelas liberadas para atendimento às despesas programadas
de que trata o item I do artigo 3(1.
Art. 6Q As unidades orçamentárias poderão processar as coutrataçôes
e aquisições de bens e serviço" com base nos cronogramas aprovados na
forma dos artigos 49 e 59 dêste Decreto, procedendo aos devidos empenhos de despesas, de acôrtío com os têrmos do artigo 5Q e seu parágrafo
único, do Decreto no 62.102, de :i.l de janeiro de 1968.
Art. 7Q OS órgãos e Mínísténos, que tenham pagamentos a efetuar
no exterior, apresentarão à Comissão de programação Financeira e, à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior, até 31 de janeiro de 1971- os
cronogramas de desembõlso aprovados pelo respectivo Ministro de Estado,
observado o disposto nos artigos 3<;1 e 49.
§ 19 Os cronogramas a que se refere êste artigo indicarão, em moeda
estrangeira e em cruzeiros, as despesas por projetos, atividades e elementos de despesa, e os resíduos passivos.
§ 29 Com base nas dotações orçamentárias e nos referidos cronogramas dos órgãos e Ministérios, a Comissão de Programação Financeira, no
ato de liberação de cotas, procederá junto à Carteira de Câmbio do Banco
do Brasil S. A. ao provísionamento de cruzeiros para transferência direta
e imediata à Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. dos recursos em
moeda estrangeira necessários para atender aos compromissos no exterior.
§ 39 A Delegacia; do Tesouro Brasileiro no Exterior, com base nas
transferências globais de recursos em moeda estrangeira e nos límttes dos
créditos orçamentários distribuídos. procederá ao pagamento dos gastos
das unidades orçamentárias e administrativas no exterior, bem como ao
pagamento para com credores estrangeiros, nas épocas oportunas, em
observância estrita às despesas discriminadas nos cronogramas de cada
órgão ou Ministério.
Art. 89 A Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior encaminhará
à Comissão de Programação Financeira e à Inspetoria Geral de Finanças
do Ministério da Fazenda o extrato mensal da conta bancária mantida na
agência do Banco do Brasil S. A .. em Nova York, incluindo as receitas
arrecadadas no exterior recolhidas mensal e obrtgatóríamente pela Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior àquela Agência, para crédito da
conta "Receita da União".
Art. 99 As liberações de cotas trimestrais pela Comissão de Programação Financeira. inclusive as necessárias ao cumprimento do disposto nos
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artigos 4° e 59 dêste Decreto, ficam condicionadas à observância de dísposto nos artigos 6° e 79 do Decreto nv 62.102, de 11 de janeiro de 1968,
bem como do disposto no artigo n9 do Decreto-lei nc 836, de 8 de setembro de 1969, e respectiva regulamentaçào.
Art. 10. O Banco do Brasil S. A. cobrará dos beneficiários. em proporção aos recursos creditados aos mesmos, as despesas bancárias íncídentes sõbre as receitas vinculadas.
Art. 11. Fica limitado a 8 (oito) dias para todos os órgãos e Ministérios, c prazo para recolhimento dos descontos incidentes sôore a fôlha de pagamento de pessoal e, também, daqueles descontos obtidos no ato
de pagamento de faturas ou contas, de despesa.
Art. 12. li: vedado o aumento de capital das Emprêsas Púbucas e Sociedades de Economia Mista, nas quais a participação da União seja majoritária, salvo se os correspondentes recursos do Tesouro Nacional estiverem previstos em créditos orçamentários ou adicionais.
Art. 13. As solicitações de créditos suplementares e especiais serão
dirigidas ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, na forma
definida em ato conjunto dos Ministros da Fazenda e do Planejamento e
Coordenação Geral.
Parágrafo único. O prazo para o recebimento das solicitações de que
trata este artigo expirará a 31 oe outubro de 1971.
Art. 14. Compete ao Mínlstério 9-9 Planejamento e Coordenaçàc Gerai a elaboração e publicação aos 'Quadros de Detalhamento de. despesa
constantes da Lei nv 5.(328, de 1 de dezembro de 1970, desdocrando os
projetos e atividades pela natureza da despesa a ser realizada, obedecidos
os limites fixados para cada Unidade Orçamentária.
Parágrafo único. As alterações dos ouaaros de Detalhamento da
Despesa que se fizerem necessárias em decorrência da execução orçamentária deverão ser solicitadas ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, que, se as aprovar, promoverá sua publícaçâo.
Art. 15. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a definir as medidas e baixar as normas necessárias ao aprimoramento dos mecanismos de
acompanhamento da execução de caixa do Tesouro Nacional, através das
contas de movimento mantidas junte ao Banco do Brasil S. A.
Art. 16. 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1971; 1509 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto •
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Laçóa
Marcus Vimcius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite rumor
João Paulo dos Reis Vellosc
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

Independência e

839 da
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Visando acompanhar o desembolso de caixa, bem como aperfeiçoar o mecanismo de Iiberação de recursos, instituímos o formulário apresentado no verso, à ser preenchido pelas Unidades Orçamentárias (inclusive autarquias) e agrupado pelas Secretarias
Gerais dos Ministérios ou órgãos equivalentes.
Instrução para preenchimento
1 _ O formulário é trimestral, devendo ser indicado no espaço destinado

fi

"ANO _TRI~

MESTR"E" o período a que se 'refere a despesa e receita informada, devendo ser
preenchido um para cada fonte de recursos.
2.-. Os espaços "Ministério" c "Unidade Orçamentária" destinam-se a indicação da nomenclatura da unidade informante e o Ministério a que está subordinada.
3 - O "Código" será indicado com a mesma numeração dada ao Ministério e a Unidade
Orçamentária pelo Orçamento Geral da União.
4 - No quadro@D- FONTE DE RECURSOS, deve ser assinalada com um "X" a fonte de
onde proveem os recursos correspondentes as despesas discriminadas abaixo.
5· O quadro@DESPESA COM PESSOAL conterá a despesa real efetuada mensalmente, sendo cada uma correspondente a 1 mês do trimestre da informação.
6· O quadro@DESPESAS COM PR'ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conterá fi despesa real
efetuada mensalmente, sendo cada uma correspondente a 1 mês do trimestre.
7 - O formulário terá peridiocidade trimestral, devendo ser encaminhado às Secretarias
Gerais dos Ministérios ou órgãos equivalentes até o dia lS do mês subsequente ao
encerramento do trimestre.
8 - Recebido os formulários enviados pelas Unidades Orçumcntáriaa, as Secretarias Gerais
dos Ministérios ou órgãos equivalentes após as anotações úteis ao seu contrôle encaminharão os mesmos à Comissão de Programação Financeira, capcados por ofício, até
o último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre.
9

M

A Comissão de Programação Financeira, cuidará da consolidação e do processamento
dos elementos recebidos.
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Diferimento de 1970 ."
Restos a Pagar de 1970, anteriores e depósitos .

Orçamento
B.4 RESíDuOS PASSIVOS

B.3 VINCULAÇõES

Despesa a programar segundo posição financeira

..,

(-)

".

"

OUTROS CUSTEIOS E INVESTrMENTOS
Orçamento . .

Reserva de Contingência

Orçado

PESSOAL

.

_,_

,

B.2

B.l·

DESPESA

RECEITAS DE CAPITAL

2.
3.
4.
5.

Receita Trlbutárta .. .
Receita Pata'ímoníal
Receita Industrial
Receitas Diversas
Transferências Correntes

'

o

o

•

••

.

.

.

.

.

o

.

.
.

.

.

,

••••

o

•

o

•••

o

•••

o

••

,

o,"

••

,

21.076,6
19,1
49,5
433,5
730,4

••

.

,,

••••

,

••••

51.1,6
634,3

6.903,6

1.145,9

5.729,2

1.131,8

9.335,1

790,0

1.1459

6.903,6

4.5'83,3

lO.466,9

23.099,7

0.6

22.309,1

RECmTAS CORRENTES

1.

23.309,7

milhões

1971

RECEI'rA ORÇAMENTARIA (excluslve aeficit)
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PROGRAMAÇAO FINANCEIRA DA UNIÃO _
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DESPESAS CORRENTES EDE CAPITAL-1971
(Exceto passoal e vinculações)

c-s r.uoo.uo
DEsF'ESAS em
PROGRAMAÇÃO
ANTECIPADA
PODER LEGISLATIVO
Camara dos Deputados ••••••••••
Senado Federal ••••••••••••••••
Tribunal de Contas da União •• ,
SUBTOTAL •••••••••••••
PODER JUDICIARIO
Supremo Tribunal Federal ••••••
Tribunal Federal de Recursos ••
Justiça Militar •••••••••••••••
Justiça Eleitoral •••••••••••••
Justiça do Trabalho ••.••••••••
Justiça Federal de la. Instância
Justiça do D.Federa1 e Territórios ••••••••••••••••••••••••••
SUBTOTAL •••••••••••••
PRESIDRNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete da Presidencia da República •••••••••••••••••••••••
Gab~ne~e da Vice-Presidência da
Rc p ub L'i c a •••••••••••••••••••••
Conselho Nacional de Pesquisas.
Conselho de Segurança Nacional.
serviço Nacional de Informações
Estado Maior das Fôrças Armadas
Escola Superior de Guerra •••••
Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas ••••
Consultoria Geral da República.
Agência Nacional : •••••••••••••
Departamento Administrativo do
Pessoal Civil ••••••••••••.•••••
SUBTOTAL •••••••••••••
M. da Aeronáutica •••••••••••••••
M.da Agricultur!; •••••••••. ~ •••••
M.das Comunicaçoes •••••••••••••
M.da Educação e Cultura ••••••••
M.do Exêrcito ••••••••••••••••••
M. da Fazenda •••••••••••••••••••
M.da Indústria e do Comércio •••
M.do ,Interior ••••••••••••••••••
M.da Justiça ••.••••••••••••••••
M. da Marinha •••••••••••••••••••
H. das Minas e Energia ••••••••••
M.do Planejamento e Coord.Gera1.
H. das Relações Exteriores . :••••
M.da Saúde •••••••••••••••••••••
M.do Trabalho e Previd.Soeial ••
M;dos Transportes ••••••••••••••
Encargos Gerais da União
Encargos Fin~nceiros da Uni~o cf
os Estados,D.Federa1 e Municip.
TOTAL ••••••••••••••••

DESPESAS
A

PROGRAHAR

*

TOTAL

42.553,6
26.896.0
2.720,0
72.169,6

10.638,4
6.724,0
680, O
18.042.4

53.192.0
33.620,0
3.400, O
90.212,0

2.719,7
31.728,0
6.864,0
10.766,2
11.015,0
2.884,0

679.9
7.932,0
1.716,0
2.691.5
2.753,8
721,0

3.399,6
39.660,0
8.580,0
13.457,7
13.768,8
3.605,0

5.404,6
71. 381. 5

1.351,2
17.845,4

89~226,9

10.980,0

2.745,0

13.725,0

244,8
32.693.4
3.135,8
6.400,0
9.101.1
1.99,4

61,2
8.173.4
783,9
1.600,0
2.275,3
124,9

30,6,0
40.866,8
3.919,7
8.000,0
11.376,4
624,3

120,5
52,0
2.905,4

30,1
13,0
726,4

150,6
65,0
3.631,8

5.121,7
71.254,1

1. 280, 4
17.813,6

6.402,1
89.067,7

223.061.1
109.544,0
39.305,6
549.268,7
389.286,2
78.715,8
10.041,9
270.911,3
27.859,2
183.800,0
95.661,1.
34.129,2
91. 120, o
102.725,6
57.557.4
369.896,2
1.675.088,0

55.765,3
27.386,0
9.826,4
137.317,2
97.321,5
19.679,0
2.510,5
67.727,8
6.964,8
45.950,0
23.915,3
8.532,3
22.780,0
25.681,4
14.389.3
92.474,1
418.772, o

278.826,4
136.930, o
49.132,0
686.585,9
486.607,7
98.394,8
12.552,4
338.639,1
34.824,0
229.750,0
119.576,7
42.661,5
113.900,0
128.407.0
71.946,7.
462.370,3
2.093.860,0

60.640,0
15.160,0
4.583.416.8 1.145.85',,3

75.800,0
5.729.271,1

-'

6.755,8

(*)=Parcelas a serem programadas a partl.r do segundo semestrc,por soll.
citação da COmissão de Frogramação Financeira, conforme o disposto no aE
t Lg'o 59.
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DECRETO N° 68.072 -

DE

uc

18

PODER

DE

JANEIRO DE 1971

Renova a declaraçiio de utilidade publica a que se refere o Decreto ....
n9 54.123, de 12 de agôsto de 1964,
para fins de desapropriação
pelo
Departamento
Nacional de Obras
Contra as Séccs, da área de terre-

no necessária à construção do açude público "Arrojado Li.sbõa" eaBanabuiú, no município de Quixadá, Estado do Ceará.

o Presírtente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Leino 2.786, de 21 de maio de 1956, d·e-

ereta:
Art. F' Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere o
Decreto nv 54.123, de 12 d-e agôsto de
1964, para fins de desapropríação pe-

Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área doe terreno
com 264.500.000 m2 (duzentos e Jesseu ta e quatro milhões e quinhentos
mil metros quadrados), representada
na planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo SecretártoGeral do Ministério do Interior, necessária à construção do açud-e púbtico "Arrojado Lísbôa" ex-Banabuíú,
no município de Quixadá, Estado do
Ceará, cujos projetos e orçamento foram aprovados pela Portaria nc 510
de 28 de agôsto de 1956, do anpígo Mi~
nístérío da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vígar na data de sua publicação, revogadas as disposiçõ-es em contrário.
lo

Brasília, 18 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

EXECüTIVO

DECRETO N° 68.073 JANEIRO

DE 18 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
uma
faixa de terra destinada
à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde Pontalina
até a cidade de Edéia, no municipw
de mesmo nome, no
Estado de
Goiás.

O presidente da República usando
da ,atribuição que lhe contere o artigo' 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto no 35.85),
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utíhuade pública, para fins de constituicão de servidão administrativa, as
áreas de t-erra situadas na faixa de 8
(oito) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre Pontalina e a rêde
de distribuição de Edéia, no município de Edéía, Estado de Goiás,
cujo projeto foi aprovado por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguaa e Energia Eâétríca.,
no processo MME na 705.804-70.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover a.
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
torma da legislação vigente, onde tal
se nzcr necessárío. para a passagem
da linha de transmíssão referida no
artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a oonventêncía da constdtuíçâo de servidão
administrativa necessária, em favor
da Centrais Elétricas d-e Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual comprende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou teIerônícas auxiliares, bem como suas
possíveis alt-erações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os propríetáríos das áreas de
terra, atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que 1ô1'
compatível com a exístêncía da servidão, abstendo-se, em conseqüência,

ATOS

DO

PODER

da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
caUsem danos, incluídos, entre êles.
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judíctal
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
nv 2.786, de 21 de maío de 1955.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

47

EXECU'!:IVO

lo Secretárfo-Geral do Ministério do
Interior, necessária à construção do
açude público
"Engenneiro Camacho", ex-Tamboril, no munícípío de
Ourrcurt, Estado de Pernambuco,
cujos projeto e orçamento foram aprovados p-ela Portaria nc 190. doe 10
de março de 1954, do antigo Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 29 };::ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em con trárío.
Brasília, 18 de janeiro de 19n;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

José Costa Cavalcanti

Brasília, 18 de janeiro de 19'71:
1509 da Independência e 839 da
República.
- -'DECRETO NI? 68.075 JANEIRO DE 1971

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 68.074 JANEIRO DE 1971

DE

18

DE

Renova a declaração de utilidade P'l<,blica a que se retere o Decreto .. ,.
nO 50.903, de 5 de julho de 1961,
para fins de desapropriação
pelo
Departamento
Nacional de Obra:J
Contra as secos, da área de terra
necessária à construção do açudf'
'Público "Engenheiro Ccmacho' eXR
Tamboril, no municipio d·e Ourtcuri
Estado de Pernambuco.
'

O P~esi?€nte da República, USanl10
da atribuição que lhe confere
artã~o 81, item lII, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de JUJ?ho d-e 1941, modificado pela Le]
nv 2.786, de 21 de maio de 1956 decreta:
'

°

Art. ,lI? Fica renovada a declaracão
de utilidade pública a que se referê o
Decreto nc 50.908, de 5 de julho dl~
1961, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Otn-as
Contra as Secas, da área de terra com
13.260:·000 m2 (treze milhões, duzentos e cinqüenta mil metros quadrados), representada na. planta que com
êste baixa, devidamente rubricada pe-

DE

18

DE

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto ....
n 9 54.491, de 16 de outubro de 1964,
para fins de
aesaimnmação pelo
Departamento
Nacional de Obras
Contra as Sécas, da área de terrenu, necessaria à construção do rzçzzete público "Orós", no município do
mesmo nome, Betsuio do ceará,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 3.a65,
de 21 de junho de 1941, modífrcado
pela Lei nv 2,786, de 21 de maio do
1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto nc 54.491, de 16 de outubro
de 1964, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obres
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 578.984.100 m2 (quinhentos e setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e cem metros quadrados) , representada na planta Que
com este baixa, devidamente rubricada pelo secretário-Geral do Míuístério do Interior, necessária à construção do açude público "Orós", no município do mesmo nome, Estado do
Ceará, cujo projeto foi aprovado pelo
Decreto nv 15,831, de 14 de novembro de 1922 e modificado posteriormente com acréscimo da altura da
barragem.
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Art. 2(1 li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação! revogada-s as disposições em contrario.
Brasília, 18 de janeiro de 1971;
150(1 da Ind-ependência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcantz

DECRETO

N9 68.076
DE 18 DE
JANEIRO DE 1971

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o neereto •••-c
n<J :i4.1~,), ae 1::: lH~ ugu::;~v u.t .l<1;,)-" ,
para fins de
âesapropríação pelo
Departamento
Nacional de Obras
Contra as Secas, da área de terreno necessária à construção do acude público "Serra Branca", no município do mesmo nome, Estddo da
Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo 81, item III, da Constítuíçâo, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nc 2.736, de 21 de maio de
1958, decreta:
Art. 1" Fica renovada a declaraçao
de utilidade pública a que Se refere
o Decreto nv 54.123, de 12 de agôsto
de 1964, para fins de desaproprracão
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 2.416.250 m2 tdoís milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e
cinqüenta metros quadrados), representada na planta que com este baíxa, devidamente rubricada pelo 8e~
cretárro-Geral do Ministério do luterror,
necessária à construção do
açude público "Serra Branca", no município do mesmo nome, Estado da
Paraíba, cujos projetos e. orçamento
foram aprovados pela Portaria nc 384,
de 30 de maio de 1962, do antigo Mimstcrto da Viação e Obras Públicas,
Art. 29 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti-

EXECUTIVO

DECRETO

N9

68.077 1971

DE 18 DE

JANEIRO DE

Renova a necuiroçõo de utilidade pÚ'"
blica a que se refere o Decreto ....
n{J 1.834, de 5 de dezembro de 1962,
para fins de
desapropriação pelo
Departamento
Nacional de Obras
Contra as sécos, da área de terreno necessária à construção do aÇude público "Jatobá H", no municívia de Princesa Isabel, Estado da
Paraíba.

O Presidente da República, usando
da a.trfbuiçâo que lhe confere o artt ..
go 81, item UI, da Constdtuiçâo, e
nos termos do Decreto-lei nv 3.365. de
21 de junho de 1941, modificado pe:a
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:

Art. 19 Fica renovada a declnraçâo
de utilidade pública a qUE: ;58 refere
o Decreto nv 1.834, de 5 de dezembro
de 1962, para fins de desaproprtaçâo
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, da área de terreno
com 5.432.500 m2 tcínco milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil e
quinhentos metros quadrados), renresentada na planta que com êste barxa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à construção do
açude público "Jatobá II", no município de Prmcesa Isabel, Estado da
Paraíba, cujo projeto foi aprovado pela Portaria nv 4/DPEP, de 4 de junho de 1965, emanada da referida
Autarquia,
Art. 2º riste Decreto en trará em \-1gor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrario.
Brasília,

1509

da

18 de janeiro de

República.
EMÍLIO

1971;
da

Independência e 839
G.

MÉDICI

José Costa Cavalcânti

ATOS

DECRETO NQ 68.078 JANEmo DE 1971

DE

18

DE

Autoriza cessâo de imóvel ã Prefeitura Municipal de BOm Jardim (MG)
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbtnçào que lhe confere o artigo 81, ítem TIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
195 do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica o Departamento Nacíonal de Estradas de Ferro - DNEF
autorizado a ceder em definitivo, à
Prefeitura Municipal de Bom Jardim,
no Estado de Minas Gerais, o imóvel
de sua propriedade, situado naquela
cidade, constituído de um terreno
com área de 88.067,00 m2 e respectivas benfeitorias, havido pela União
Federal, por escritura pública de aquisição de imóvel em decorrência de
desapropriação por convenção anligável, lavrada às ns. 123v/131v do livro de Notas 230-E do Cartório do 1Q
Ofício transcrita em 19 de dezembro
do mesmo ano sob nc 9.503, às fôlhas
184 do Livro 3-H, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.
Art. 29 O imóvel a que se'· refere
o artigo anterior se destina à construção de um Ginásio Municipal, tornando-se nula a cessão, sem direito a
qualquer Indenização,
inclusive por
benfeitorias, se lhe fõr dada, no todo ou em parte, utilização diversa.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vígor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
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DECRETO

NQ

68.079 1971

DE

18

DE

JANEIRO DE

Autoriza a cessão, nas condições que
menciona, do terreno integrante do
imóvel
situado no Caminho
do
Itararé nr;> 161, no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 81, ítem lII, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 19 do Decretolei nc 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
nas condições constantes dêste ato,
ao Estado da Guanabara, do terreno
com a área de 304m2 (trezentos e
quatro metros quadrados). integrante
do imóvel situado no Caminho do
Itararé nc 161, no referido Estado. de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 13.929, oe
1970.

Art. 2r;> O terreno a que se refere o

artigo anterior se destina ao alarga-

mento do logradouro público, tornan ..
do-se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenização, inclusive
por
benfeitorias. realizadas, se ao Imóvel
vier a ser dada, no todo ou em parte,
utilização diversa ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula do
contrato a ser lavrado em livro próuno do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 3Q O Govêrno do Estado da
Guanabara se obriga a promover a
demolição do prédio existente e a
construir um muro de arrtmo em toda a testada do terreno remaneacen..
te e rampa de acesso a êste,
Art. 49 lt estipulado o prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da assínatura do contrato de cessão, para
que se realízem as obras mencionadas
no artigo an teríor ,
Art. 59 Jtste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO

G.

WDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETO NQ 68.080 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1971

Suprime cargos em comissão e junções gratijiccuJ,a.s de órgãos extintos do
Ministério da Indústria e do Comércio.
o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, itens lU e VIII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam suprimidos, na conformidade do que dispõem o artigo
69 do Decreto nc 64.241, de 21 de março de 1969. e o artigo 59, § 29, do
Decreto no 64.774, de 2 de julho de 1969, os cargos em comissão e as funções gratifícadas dos órgãos extintos pelos referidos Decretos, constantes
do anexo, e, conseqüentemente, exonerados e dispensados os respectivos
ocupantes.
Art. 2Q t.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de
República.

1971;

1509

da

Independência e 839 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 19-1-197L

DECRETO N.o 68.081 JANEIRO DE 1971

DE

18

DE

Altera o enovaarcmento dos servidores do Ministério da M -irtnna, benenaaaos pelo parágrajo único do
aruço 23 da Lei n Q 4.069, de 11 de
junho de 1962, e dá outras providênclas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei nv 4.069, de
11 de junho de 1962, e o que consta
do Processo nv 5.624, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam retificadas. a tabela
numérica e a relação nominal, que
acompanh 3JIl o Decreto li Q 63.566, de
6 de novembro de 1968, que apr-ovou
o enquadramento dos servidores do
Ministério da Marmna, nenefíoiados
pelo paragraro único do artigo 2~ da
Lei nv 4.069, de 11 de junho de 1962,
para efeito de serem íncluíoos:
1) um (1) cargo da classe A, nível
8, da Série de Classes de Pedreiro,
A-lOl, e nele enquadrado Ivan Aorantes sarmento;
2) dois (2) cargos da CIR6se Stnguíar, nrvet 5, de Auxiliar de arttü-

ce, A-202, e nêles enquadrados Geraldo Lírio de Souza e Raimundo Nonato Gomes;
3) um (1) cargo da classe A, nível
8, da Série de Classes de Mcto-ísta,
CT-401, e nêle enquadrado Antônio
Menezes Nunes;
4) um (1) cargo da classe A, nível
5 da Série de
Classes de Serviçal,
GL-102. e nele enquadrado Rita Almeida de Sousa; e
5) um (1) cargo da Classe Singular nível 3, de Auxiliar Rural, P-209,
e ~êle enquadrado Sebastdão Rodrigues.
Art. 29 Aplicam-se aos servidores
indicados no artigo 19 dêste Decreto,
no que couber, as rnsposíçóes do DB~
ereto no 63.566, de 6 de novembro de
1963.

Art. 39 O órgão de pessoal civil do
Ministério da Marinha apostílará os
títulos dos servidores abrangidos por
êste Decreto, observando o disposto
no artigo 99 da Constátuiçào ,
Art. 49 As vantagens
financeiras
decorrentes da execução dêste Decreto vigoram a partir de 1;) de [unho
de 1962 e serâo atendidas pelas dotações próprias do Ministério da Marinha.
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Art. 59 sste Decreto entrará em vigor na data da sua publIcaça?,. revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 18 de janeiro de 1971;
Independência e 839 da
1509 da
República.

Art. 59 €ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

150'?

da

República.

18 de janeiro de
1971;
Independência e 839 da

EMÍLIO G.

MÉDICI

EMíLIO G. MEDICI

Adatberto de Barros Nunes

DECRETO N.9 68.083 -

DE 19 DE

JAliEIRO DE 1971

DECRETO N9 68.082 -

DE 18 DE

JANEIRO DE 1971

Declara de utilidade pública a socseaoae de São Vicente de Paulo ce
ltabuna, com sede em ttaouna, E3tado da Bahia.

com o respectivo
O Presidente da República, usando
Redistribui cargo,
da atribuição que lhe confere o artigo
ocupante, vara o conselho Nacional
8~, item III, da Constituição e atende pesqu'l$as.
- 'dendo ao que consta do processo M.J.

O presíuente da República, usanI10 das atrrbuíçôes que lhe confere o
artigo 81, Item Ll'I, da Constíbuiçao,

e tendo em vista o diSPOSLO no arugo 99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redístríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - ao Conselho jcacronat de
pesquisas, 1 (um) cargo de Oficial de
Admíntstraçào. oóuígo

AF-201.12. A,

ocupada por Aracymrr 'I'ounnno, oriundo do Quadro de Pessoal - Pane
Permanente - do Departamento Administrativo do pessoal Civil.
Art. 29 A redistribuição de que rtrata êste Decreto não homologa situação que, em virtude _de smdtcâncía,
inquérito administrativo ou revtsao de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrárra a
normas aumínístrattvas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do P~s
soar Civil remeterá, no prazo de 30
<trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, ao do Conselho Nacional de pesquisas o assentamento funcional do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 4Ç1 O ocupante do cargo ora redístríbutdo continuará a perceber pela dotação do órgão de origem
até
que o orçamento do Conselho Nacional de Pesquisas consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêate
ato.

27.185, de 11961, decreta:

Art. 19 lt declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1.9 da
Lei n.c 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade de São Vicente de Paulo de
Itabuna, com sede em Itabuna, Estado
da Bahia.
Art. 2.9 1!:ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em coutràrto,
Brasília, :9 de janeiro de 197];
da Independência e 83.9 ua
República.
1E'Ü.9

EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N." 68.084 JANEIRO DE 1971

D'

19

DE

Autoriza o funcionamento da /i'aculâtuie de Engenharia Santa lJrsula J
GB.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47. da
Lei n." 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta do
Processo n.? CFE - 1.128-70, do Mí-
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nlstérto da. Educação e Cultura, de-

ereta:

Art. 1.<> Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Engennarta
Santa rrrsula, mantida pela Associação Universitária Santa trrsuta, do
Rio de Janeiro. Estado da Guanabara, com os Cursos de Engenharia
de Operaçao nas modalidades: Construção Civil.
Fabricação Mecãntca,
Eletricidade e Eletrônica.
Art. 2,° aste Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárío ,
Brasília, 19 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 83° da.
República.
EMILro G. MÉDICI

"Jarbas G. Passarinho

. Publicado no D. O. de 20-1-1971.

DECRETO NQ 68.085 s ANEIRO DE 1971

DE

19

DE

Dispõe sôbre o prazo de intervenção
governamental nas áreas prioritá-

rias que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
43, § 29, alínea "b", dá Lei número
4.504, de 30 de novembro de 1964, de-

ereta:

Art. 1Q );: estabelecido até 31 de
dezembro de 1974 o prazo de intervenção governamental nas áreas prioritárias, para fins de reforma agrária, declaradas pelo artigo 19 do Deereto nc 56.583, de 19 de julho de
1965, e pelo artigo 19 do Decreto número 60.465, de 14 de março de 1967.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua pubücacâo.: revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de janeiro de 1971;
150 9 da Independência e 839 da

República.

E:MÍLIO G. MÉDICI

L ~ F. Cirne Lima

João Pauladas Reis Velloso

ExECUTIVO

DECRETO N9 68.086 - DE
JANEmO DE 1971

19 DE

Cria funções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério
Público
Federal Procuradoria-Geral da
República - e dá outras providên...
cias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituíçâo,
e de acôrdo com o artigo 11 da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, ueereta:
Art. 19 Ficam criadas, no Quadro
de Pessoal do Ministério Público Federal - Procuradcría Geral ela República - e classificadas provisoriamente, as funções gratificadas constantes
do anexo, previstas nas Normas de
Organização e Funcíonamen t.o da Secretria da Procuradoria-Geral da
República, baixadas pela Ordem de
Serviço nc 1-69, de 13 de janeiro de
1969, do Procurador-Gerai da República.

Art. 29 A despesa com a execução
Decreto será realizada pelos
créditos orçamentários próprios
da
Procuradoria Geral da República.
Art. 3.9 ~te Decreto entrará em Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
dêste

Brasília, 19 de janeiro de 19'11;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 20-1-71~
DECRETO Nº 68.087 JAliE1RO DE 1971

DE

19

DE

Fixa o número mínimo de vagas que
deveriam ser abertas em 1970 para a
aplicação da Cota Compulsória no
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
III do artigo 81 da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 19
do artigo 16 da Lei número 4.902 de
16 de dezembro de 1965, decreta:
Art. 19 Para fins de aplicação da
Cota Compulsória, fica fixado para

53

ATOS DO PODER ExECU'!IVO

o ano de 1970, na forma do disposto
nas alíneas dj , e) e f) do artigo 16
da Lei no 4.902, de 16 de dezembro de
1965, O número
mtnímc de vagas
abaixo díscrtmímínado para os diversos Corpos e Quadros do Mímsteno
da Marinha:

Art. 29 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as' disposições em contrário.
Brasilia, 19 de janeiro de' 1971;
159 da
Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Vagas

Corpo ou Quadro

Corpo da Armada

I -

Capitães-de-Mar-e-Guerra

16

Capttaes-de-Fragata

20
25

Capitães de Corveta •.........

Corpo de Fuzileiros Navais

II -

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

4
8
11

Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais

111 -

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
.
Capitães-de-Corveta •.•.......

1
2
3

Corpo de Intendentes
da Marinha

IV -

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
...•••..•
Capitães-de-Corveta ••••••....

4

9

15

v -

Corpo de Saúde da
Marinha

a)

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9 68.088 -

JANEIRO

DE

DE

19

DE

1971

M odijica a categoria das Repartiç6es
consulares do Brasil em Chicago.
Los Ançetes e Houston e extingue
as Repartições Consulares de, Carreira em São Francisco, Bsütimore,
Boston, Filadéljia, Vancouver, Stut,tg':Lrt, Wellington, ManHa e Cidade
do México.

O Presidente da República, usan ...
do da atribuição que lhe confere o
artigo 81 (item IlI) da Constituição;
e tendo em vista o disposto no artigo
27 da Lei no 3.917, de 14 'de julho de
1961, decreta:

Art. 1Q As seguintes
Repartições
Consulares do Brasil nos mstaccs
Unidos da América passam a ter a
categoria de Consulado-Geral;
a) Consulado em Chicago; e
b) Consulado em Los Angeles,
Art. 29 O Consulado-Geral do Bra...
sil em Houston, Estados Unidas da
América, passa a ter a categoria de

Quadro de Médicos

Consulado.
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata .....•....
Capitães-de-Corveta
.
b)

4

Quadro de Farmacêuticos

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata ........•.
Capitães-de-Corveta ....•.....
c)

3
3

Quadro de
Dentistas

o
1

2

Cirurgiões

Oapítães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata •.••••••..
Capitães-de-Corveta ...•••••••.

Art. 39 Ficam extintas as seguintes
Repartições Consulares de Carreira:
I - nos Estados Unidos da Amártoa:
a) Consulado-Geral em Sâo Francisco;
t» Consulado em Baltímore, Boston e Filadélfia;
II - no Domínio do Canadá: Cousujado em Vancouver;
III - na República Federal da
Alemanha: Consulado em Stuttgart:

1

e

4

IV - na Nova Zelândia: Consulado-Geral em Wellington.
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§ li! Nas cidades a que se ref-ere éste artigo, cnar-se-ão Consulados Honorários, uma vez sejam escolhidos as
respectivos titulares.
§ 29 O Ministro de Estado das Relações Exteriores determmará a nova.
jurisdição nos distritos das Repartições COnsulares presentemente suprimidas.
Art. 411 Ficam extintas as seguintes Repartições Consulares:
I - na' República das Filipinas:
Consulado-Geral em ManHa; e
Il - nos Estados trmuos Mexicanos: Consulado-Geral na Cidade do
México.
P~rágrafo único. A Mil)São Dtptomátdca em cada uma das capitais a
que alude este artigo se encarregará
do serviço consular na jurísdíçâo dos
Consulados-Gerais ora suprimidos
Art.5Q este Decreto entrará em !lIgor no dia 111 de fevereiro de 1971--'revogadas as disposições em contn\no.
Brasília, 19 de janeiro de
1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto, ao
do Ministério da Aeronáutica, o assentamento funcional da servidora mencionada no artigo 19.
Art. 49 A ocupante do cargo ora
redístribuído continuará a perceber pela dotação do órgão de origem, até que
o orçamento do Ministério da Aeronáutica consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante de
cumprimento dêste ato.
Art. 50;> ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Márcio de Souza e Mello

MÉDICI

Mário Gipson Barboza

DECREm NQ 68.089 JANl:IRo DE 1971

DECRETO N9 68.090 JANEIRO DE 1971
DE

19

DE

Redistribui cargo, com a respectiva
ocupante, para o Ministério da Aero-

náutica e dá outras providências.

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

go 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 211, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, de acôrdo com o â 29 do art. 39 do Decreto
nc 6'5.871, de 15 de dezembro de 1989,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Aeronáutica, 1 (um) cargo de Oficial de
Administração, código AF-201.14-B,
ocupado por Zilah Bittencourt Dias
oriundo do Quadro de Pessoal - Part~
Permanente - do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 29 A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada

DE

20

DE

E~r::lui do relacionamento de disponibiluuuie cargO e seruuicr que indica

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 7.098-70, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Fica excluído do relacionamento constante ao Anexo I da
Portaria no 3.546, de 12 de setembro
de 1969, do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social, publicada no Diário O jicial de 15 de setembro de 1969, 1 'tum) cargo de Oficial de Administração, código
.
AF-201.14-B, do Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional da Previdência
Social, considerado desnecessário, nos
têrmos do disposto no artigo 19, § 29,
do Decreto-lei nv 489, de 4 de março
de 1969.
Art. 29 A disponibilidade da servidora Ruth Barreto Valença, ocupante do cargo a que se refere o artigo
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anterior, constante do Anexo II da
Portaria citada, fica revogada, a partir da data da publicação dêste Decreto.
Art. 39 :E::.ste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Júlio Barata

EXECUTIVO
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pela dotação do órgão de origem, até

que o orçamento do Ministério das
Relações Exteriores consigne os recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 âate Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza

DECRETO N9 68.091 - DE 20
JANEIRo DE 1971

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Ministério (tas Relações Bxteriores, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99
§ 29, do Decreto-lei nc 200, de 25 d~
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, de acôrdo com o § 2Q do art. 39 do Decreto
nv 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministério das Relações Exteriores 1 (um) cargo de Oficial de Administração, código
.
AF-201.12-A, ocupado por Peulo de
Abreu Pinheiro, oriundo do Quadro
de Pessoal - Parte Especial - do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Indústria e do Comércio.
Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha ã ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio
remeterá, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste Deereto, ao do Ministério das Relações
Exteriores o assentamento funcional
do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrfbuído continuará a perceber

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 68.092 - DE 20
JANEIRO DE 1971

DE

Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Alimentação Escolar
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artdgo 81, item IlI, da Constituição e de
acôrdo com o artigo 3Q da Lei nc \ ..
5.525, de 5 de novembro de 1968, decreta:
Art. 1Q E' aprovado o Regulamento
do Fundo Especial de Alimentação Escc-lar que com êate baixa, assinado
pelo Ministro de Estado da Educação
e Cultura.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
15l.w da Independência e a3Q da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Regulamento do Fundo Especial de
A limentaçáo Escolar, instituído pelo
artigo 3\1 da Lei n9 5.525, de 5 de
novembro de 1968

Art. l Q Os recursos criados pelo Inciso VI, do artigo 28, do Decreto-lei
nv 204, de '27 de fevereiro de 1967, na
redação dada pelo artigo 19 da Lei nc
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5 525, de 5 de novembro de 1968. in-

elustv e as importâncias escrituradas
anteriormente à vigência dêste Re~
gulamento, serão creditados pela Caixa Econômica Federal ao Fundo Especial de Alimentação Escolar.
Art. 29 O Fundo Especial de

All~

mentaçâo Escolar terá sua programação estabelecida por uma Comissão
cC'ordenadora

designada pelo Ministro da Educação e cultura e constituí-

da do Superintendente da Campanha
Nacional de 'Alimentação Escolar; um
Rej:resentante da Secretaria-Geral. um

da Secretaria de Apoio Administrati-

vo, um do Departamento de Ensino
Fundamental e outro do Departamento de Ensino Médio.
§ 19 O programa elaborado pela
Comissão Coordenadora, previsto neste artigo, não poderá desviar-se das
ativídades-fíns da Cl\T·AE.
§ 2Q O Superintendente da Campa..
nha Nacional de Alimentação Escolar
será o Presidente nato da Comissão
Coordenadora, cabendo-lhe gerir o
Fundo Especial de Alimentação Escolar (FEAE).

Art. 3Q A execução da programação
prevista no artigo anterior ficará a
cargo da Campanha Nacional de Allmentação Escolar.
Art~ 4Q Caso não sejam aplicados
totalmente os recursos constantes dos
Planos de Aplicação aprovados, os saldos remanescentes permanecerão cre..
ditados ao FEAE, para aplicação em
exercícios subseqüentes.

Art. 5Q Até o dia 31 de março do ano
subseqüente, o Presidente da Comissão coordenadora do FEAE submeterá
à aprovação da Inspetoria-Geral de
Finanças, através do Secretário de
Apoio Administrativo, a prestação de
contas das despesas realizadas
no
exercício anterior, para ser encamínhada ao Tribunal de Contas na forma do Art. 3Q da Lei nc 5.525, de 5
de novembro de 1968.
Art. 6Q Compete ao Ministro de Estadc da Educação e Cultura resolver
os casos omissos neste Regulamento.
Brasília, 20 de janeiro de 1971. Jarbas G. Pas-

Emílio G. Médici sarinho.

EXECUTIVO

DECRETO NQ 68.093 JANEIRO DE

DE

20

DE

1971

Reclassijica .os cargos de Revisor (lo
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenàa, e dá outras proVidências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111. da Constituição, e
de acôrdo com o artdgo 6Q, letra "g",
do Decreto-lei nv 972 de 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo nv 5.074-1, de 1970,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam reciasstncados, com
os respectivos ocupantes, na forma
dos anexos, de acõrdo com o disposto
no Decreto nc 67.269. de 24 de setembro de 1970, os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda.
Parágrafo único. A reclassífícaçâc
a que se refere êste artigo e seus efeitos fínanoeíros vigoram a partir de
21 de outubro de 1969.
Art. 29 rsste Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou COntrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Ministério da Fazenda apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por
êste Decreto.
Art. 4Q A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 5Q àste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de .97~;
da Independência e 839 da
República.
150Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Os anexos mencionados no art. F
foram publicados no D. O. de 21-2-71.
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DECRETO NQ 68.094 JANEmo DE

DE

20

D&

1971

Aprova a alteração do art. 5Q dos Estatutos da Petróleo Brasileiro S .A.
-

PETROBRAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 8Q da Lei
nv 2.004, de 3 de outubro de 1953, deereta:
Art. 19 Fica aprovada a Resolução
da Assembléia-Geral Extraordinária
de Acionistas da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, realizada a 10
de dezembro de 1970, que homologou
o aumento do capital da Sociedade
para Crg 2.947.680.00000 (dois bi·-~lhões novecentos e qua~enta e sete
milhões seiscentos e oitenta mil cruzeíros) , bem como autorizou a conseqüente alteração do art. 5Q dos seus
Estatutos Sociais, que passa a ter a
seguinte redação:
"Art . 5"
. 1 é de
. O ._capl·ta1 SOCla
Cr$ 2.947.680.000,00 (dois bilhões,

novecentos e quarenta e sete miIhôes seiscentos e oitenta mil cruzeíros) , dividido em 2.947.680.000
(dois bilhões novecentas e quarenta e sete milhões seiscentas e
oitenta mil) ações, de valor de
Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro) cada
uma, sendo 2.847.668.917 (dois
bilhões oitocentas e quarenta e
sete milhões seiscentas e sessenta
e oito mil novecentas e dezessete) ações ordinárias nominativas
e 100.011.083 ccem milhões onze
mil e oitenta e três) ações preferencíaís nominativas ou "ao portador ' .
Art. 2Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
da Independência e 83Q da.
República.
1509

DECRETO N9 68.095 JANEmo

DE

20 DE

DE 1971

Aprova incorporação de emprêsa de
energia elétrica no Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição,
combinado com o artigo 61, § 59, do
Decreto-lei nv 2.627, de 26 de setembro de 1940, e artigo 19 do Decretalei no 7.062, de 22 de novembro de
1944, combinado com o artigo 64 do
Decreto nv 41.019, de 26 de fevereiro
de 1957, alterado pelo Decreto núme1'0 56.227, de 30 de abril de 1965, e,
ainda, artigo 150 do Código de Aguas,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada a íncorporação da Termoelétrica de Charqueadas S.A. à Centrais Elétricas do sul
do Brasil S. A. _ ELETROSUL, com
sede no Distrito Federal. Incorporação procedida nas Assembléias-Gerais
Extraordinárias dessa Sociedade, realizadas em 16 de março de 1970 e 29
de setembro de 1970, ficando, outrossim, aprovadas
as conseqüentes
modit tá .
I
. t
flcaçõea esta u nas, ne as previa as,
inclusive a elevação do capital social
da Centrais Elétricas do sul do Brasil S.A. _ ELETROSUL para Cr$
112.482.693,00 (cento e doze milhões,
to
t t
d .
'1
quatrocen s e oi en a e OIS rm e
seiscentos e noventa e três cruzeiros).
Art. 2Q Ficam transferidos para a
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. - ELETROSUL, todos os direitos de exploração de serviços públicos
de energia elétrica de que era titular
a empresa incorporada, bem como o
acervo vinculado a tais serviços.
Parágrafo único. O valor atribuido aos bens e instalações transferidos não é reconhecido como ínvesttmento a remunerar, o qual será
fixado pelo Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica do Mínistério das Minas e Energia.
Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnio:l'

Antônio Dias Leite Júnior

58

ATOS

DECRETO N9 68.096 JANEIRO DE 1971

DE

DG PODER EXECUTIVO

20

DE

DECRETO N9 68.098 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Conferência Vicentina Nossa Senhora dos
Anjos, com sede em. ltamoacuri, ESM
tado de Minas Gerazs.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.

Declara de utilidade pública o Patronato Agrícola e Industrial Patrício
Dias Ferreira, com sede em Caçapava
do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

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

81, item III, da Constituição e aten-

dendo ao que consta do Processe MJ

30.399, de 1969, decreta:

7.750, de 1970, decreta:

Art. 1(1 É:: declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da L~i
nv 91 de 28 de agôsto de 1935, combínado 'com o artigo 19 do Regulamento

Art. 19 É declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
nc 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com O artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n» 50.517, de 2
de maio de 1961, o Patronato Agrícola
e Industrial Patricia Dias Ferreira,
com sede em Caçapava do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2° nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

aprovado pelo Decreto nv 50.517, de 2
de maio de 1961, a Conferência Vicen-

tina Nossa Senhora dos Anjos, com sede em Itambacuri, Estado de Minas

Gerais.

Art. 29 nste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.097 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Congregação de Nossa Senhora, com sede
em Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
14.527, de 1969, decreta:
Art. 19 ~ declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
nc 91 de 28 de agôsto de 1935, combinado' com O artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 50:517, de 2
de maio de 1961, a Congregação de
NOSSa Senhora, com sede em Passo
Fundo, Estado do Río Grande do Sul.
Art. 2Q l';:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68.099 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1971
Cria a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE) e dá outras providências

O Presidente da República, usan~o
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o que prescrevem as
Diretrizes Gerais para a Política Nacional de Desenvolvimento das Ativídades Espaciais, decreta:
Art. 10 Fica criada a Comissão
Brasileira de Atividades EspaCIaIS
(COBAE) como órgão complementar
do Conseiho de Segurança Nacional,
com a finalidade de assessorar diretamente o Presidente da República
na consecução da Política Nacional
de Desenvolvimento das Atividades
Espaciais.
Art. 20 Compete à COBAE:
Submeter ao Presidente da República propostas de diretrizes pat:a
a consecução e atualização da Polía)

ATOS
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'tíca Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais;
b) Emitir pareceres e sugestões, relativos ao assunto de atividades espaciais, a serem submetidos à apreciação do Conselho de Segurança Nacional, ou quando determinados pelo
Presidente da República;
c) Sugerir a destinação de recursos
financeiros, para incrementar o de:senvolvimento das atividades espacíaís, por meio de dotações orçamentárias ou de outras fontes, internas
-ou externas;
d) Apreciar e submeter à consideração do Presidente da República o
planejamento e os programas plurianuais e anuais de atividades espaciais, propondo prioridades para os
projetos que os integram;
e) Coordenar, em ligação com o
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, os programas seto-.
riais, civis e militares;
j) Realizar a coordenação superior
dos programas de cooperação externa;
g) Acompanhar a execução da programação estabelecida;
h) Elaborar projetos de atualização
da legislação em vigor, relativa aos
assuntos das atividades espaciais, de
modo a ajustá-la ao estabelecido nas
Diretrizes Gerais para a "Política
Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais".
Art. 3° A Comissão Brasileira de
Atividades Espaciais (COBAE), será
constituida dos seguintes membros,
sob a presidência do Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas:
- Representante do Ministério da
Marinha
- Representante do Ministério do
Exército
- Representante do Ministério das
"Relações Exteriores
- Representante do Ministério da
Fazenda
- Representante do Ministério da
Educação e Cultura
- Representante do Ministério da
Aeronáutica
- Representante do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
- Representante do Ministério das
Comunicações
- Representante do Estada-Maior
das Fôrças Armadas
Representante da SecretariaGeral do Conselho de Segurança Nacional
'
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- Representante do Conselho Nacional de Pesquisas.
§ 1" Nos impedimentos do Chefe do
Estado-Maior das Fôrças Armadas, a
presidência da COBAE caberá ao re::presentante dêsse órgão, que devera
ser um dos seus oficiais-generais.
§ 2° Os membros da COBAE, indicados dentre as autoridades de alta
categoria funcional e elevada capacidade técnico-profissional, serão nomeados pelo Presidente da República.
Art. 4° A COBAE se reunirá ordtnàriamente ou por convocação do
Presidente da República.
Art. 5° Quando convocados pelo seu
Presidente, poderão participar das
reuniões da COBAE, na qualidade de
assessôres, os Diretores das ínstatuicõee nacionais de pesquisa e ensino.
que se dediquem às atividades espaciais, ou quaisquer outras autoridades
de reconhecido valor técnico-profissional, nesse campo.
Art. 6° Os trabalhos de Secretaria
e outros encargos administrativos de
ínterêsse da COBAE serão assegurados pelo Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Art. 7° As funções de membro da
COBAE não serão remuneradas, sendo porém consideradas missões de
serviço relevante.
Parágrafo único. As eventuais despesas de transporte, diárias ou de outi a
natureza, dos membros da
COBAE correrão por conta das dotações dos órgãos que representam.
Art. 8° A COBAE, no prazo de 90
dias a contar da data de sua instalação, elaborará projeto de seu Regulamento, a ser aprovado pelo Presidente da República.
Art. 9° ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos Reis Velloso
Hygino c: Corsetti.
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DECRETO N'f 68.100
JANEIRO DE

DE 20 DE

197i

Altera a redacáo dos artigos 19 e 2'f
do Decreto 9 66.142, de 30 de janeiro de 1970.

n

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arLigo 81, item V, da Constituição, decreta:
Art. to Os artigos to e 29 do Decreto nc 66.142, de 30 de janeiro de
1970, passam a ter a seguinte redaçâo:
"Art. 19 A requísíçào de servtdores públicos solicitada pela comíssáo Geral de Investígacões será sempre atendida por órgãos ou
repartições públicas, bem como
por suas autarquias, empresas
públicas e sociedades de economia
mista, sem prejuízo de vencimentos, vantagens e quaisquer outros
DECRETO NQ 68.101 -

direitos inerentes à função ou
cargo que estiver exercendo o re~
quísí tado ao tempo da requisição
mclusíva o de concorrer a premoç â o em
igualdade de condições
com os demais servidores totados
na repartdçào de origem".
"Art. 29 O disposto no artigo
antertor aplica-se a todos 013 servidores já requisíõadoa nos termos
do artigo 10 do Decreto-lei numero 359, de 17 de dezembro de
1968, e que se encontrem em exercício na Comissão Geral de Investigações".
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de janeiro de 197];
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DE

21

DE JANEIRO DE

1971

Declara luto oficial pelo falecimento do Brigadeiro Francisco ãe Assis
Correia de Mello e dá outras providências

. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 81, item TIl, da Constdtulçêo,
Considerando que faleceu hoje O Brigadeiro Francisco de Assis Correia.
de Mello;
Considerando que o eminente militar participou do Comando Supremo'
da Revolução de 31 de março de 1964;
Considerando que o Comando Supremo da Revolução editou o Ato rns,
tdtucícnal nc 1, de 9 de abril de 1964, fixando o conceito daquele mo vnmento
civil e militar e descortinando e c Brasil nova perspectiva para o seu futuro; e
Considerando, ademais. que o referido Comando exerceu o Govêrnc da.
Nação até 15 de abril de 1964. decreta:
Art. 19 li: declarado luto oficial em rodo o Pais, por três dias. a partir
desta data, em sinal de pesar pele falecimento do Brigadeiro Franctsco de·
Assis Correia de Mello.
Art. 29 Os funerais se reallzarâo a expensas da Nação, prestando-seao insigne brasileiro honras de Chefe de Estado.
Art. 3° est-e Decreto entra em vigor nesta data.
Brasília, 21 de janeiro de 19'"11; 1509 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid

Independência e 839 da
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DECRETO N.O 68.102 JANEIRO DE 1971

DE

22

DE

Autorização para o funcionamento da
Faculdade Pôrto Aleçrense de Ciências Contábeis e Administrativas,
mantida pela Sociedade Universitária Sul Riograndense.

61

e a área total de 2.750,OOm2 (dois mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), situados na antiga Fazenda
Velosa, zona suburbana conhecida por
Malhado, atual bairro Getúlio Vargas, na cidade de Ilhéus, de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nl? 47.034, de 1970.
Art. 2l? O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à construção de uma Vila Militar, a cargo do
Ministério do Exército.
Art. 39 :este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 22 de janeiro de 1971;
Ui09 da Independência e 839 da
República .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nú ..
mero 5.540, de 28 de novembro oJe
1968, alterado pelo Decreto-lei n." 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE ~ 1. 997-70, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcioEMíLIO G. MÉDICI
namento da Faculdade Pôrto AI~~..
grense de Ciências Contábeis e AdOrlando Geisel
ministrativas, mantida pela Sociedade
Antônio Delfim Netto
Universitária Sul Riograndense, em
Pôrto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
DECRETO N9 68.104 - DE 22 DE
vigor na data de sua publicação, revoJANEIRO DE 1971
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1971; Regulamenta a Lei n9 5.648, de 11 de
dezembr-o de 1970, que criou o Ins150.0 da Independência e 83.0 da
tituto Naczonal da Propriedade InRepública.
dustrial - INPI e dá outras previEMÍLIO G. MÉDICI

dências.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.103 JANEIRO DE

1971

DE

22

DE

Autoriza o sermço do Patrimônio (J,a
União a aceitar a doação dos terrenas que menciona, situados na C!dade de Ilhéus, no Estado da Bania.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
de acôrdo com os artigos 1. ::.65 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrímõrao da União autorizado a aceitar a
doação que, de acôrdo com a Lei
Municipal nv 994, de 11 de setembro
de 1969 e Decreto nc 81, de 2 de outubro de 1969, o Municipio oe Ilhéus,
no Estado da Bahia, fêz à União Federal de 11 (onze) lotes de terras,
numa extensão de 113,80m (cento e
treze metros e oitenta centrmetroa) ,
com frente para a Avenida Contôrno

o Presidente da República, usando
das atribuições que .êhe confere o artigo 81, itens In e V, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Instituto Nacional da.
Propriedade Industrial - INPI, au..
tarquía federal criada pela Lei número 5.648 de 11 de dezembro de
1970, com sede e fôro no Distrito
Federal e vinculação ao Ministério da,
Indústria e do Comércio, reger-se-á
pelo presente Decreto.
Art. 29 O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito
nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista
a SUa função social, econômica, jurídica e técnica.
Art. 39 Ao INPI, sem prejuízo da
outras atribuições que lhe forem co..
metidas, tendo em vista o desenvolvi ..
mento econômico do pais, compete:
I - Adotar medidas capazes de ace..
Ierar e regular a transferência de ctência e de tecnologia bem como esta,..
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belecer melhores condições de negocíaçâo e utilização de patentes;
TI - Pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação ou
denúncia de convenções, tratados, convênios e acôrdos sôore propriedade industrial;
IH - Criar melhores condições de
ou desenvolviabsorção, adaptação
mento de ciência ou tecnologia, atraves do pleno aproveitamento das informações acumuladas e de ampla divulgação nos setores industriais ou de
pesquisa.
Art. 49 O INPI compõe-se ae:
oroõo de Direção Superior

I -

Presidência
órgãos de Direção Setorial

secretaria de Marcas
III - secretaria de Patentes
IV - Secretaria de Informação
Transferência de Tecnologia.
li -

f"

órgãos de Atividades Auxiliares
V - Unidade de Pessoal
VI - Unidade de Administração Fl-

nanceíra
VII - Unidade de Comunicações
VIII - Unidade de Serviços Gerais
IX - Unidade de Informática.

orçaoe Regwnais e roease
X - Representações Regionais
XI - Agências.
Art. Sv A Presidência terá organização e funcionamento estabelecidos pelo Presidente do INPI.
Parágrafo. unico, A Presídêncta do
INPI contará, para atender aos encargos técnicos ou administrativos, com
Consultores, Assessores. Assistentes.
Secretarias e Ajudantes, retribuídos
mediante gratificação de gabinete, de
acôrdo com tabelas aprovadas pelo Mimetro da Indústria e do Comércio.
Art. 6Q Junto à Presidência funcionarão uma
Consultoria Técnica,
Uma Assessoria e uma Procuradoria.
Art. 7Q O
Presidente do INPI,
consideradas as exigências do serviço,
constituirá, através de ato próprio,
Grupos-Tarefa para
elaboração ou
execução de projetos ou atividades relacionados com atribuições específicas
do INPI.

§ 19 Os Grupos-Tarefa poderão serconstituídos, também, junto à Presl-.
dencia, quando se tratar de estudo de
matéria global, complexa ou peculiar,
ou ainda, quando envolva atividades.
Inerentes a mais de uma Secretaria ou
/
Unidade.
~ 2g Os Grupos-Tarefa terão duração temporária, extingüíndo-se, automàtdcamente. tão-logo concluam os en~
cargos que lhe forem atribuídos,
Art. 89 Os Grupos-Tarefa serão
Integrados por pessoal .técnico, especializado ou administrativo, recrutado
de preferência, dentre servidores do
próprio INPI, requisitado ou pôsto à
sua disposição.
Parágrafo único. De aoôrdo com e.
disposto neste artigo, a critério do
Presidente do INPI, poderão ser recrutados, fora do Serviço Público, técnicas ou pessoal especializado, para
integrar as Assessorias e os GruposTarefa.
Art. 9Q OS Grupos-Tarefa serãoconfiados a Coordenadores, que terão
suas atribuições e responsabilidades
definidas em ato do Presidente do
INPI. podendo,
ainda, contar com.
Sub-Coordenadores, que se encarregarão das diversas partes ou etapas em
que se desdobrarem os projetos ou atividades.
Parágrafo úmco , De acôrdo cem 08.
programas de trabalho, sua natureza,
vulto ou afinidade, um só Coordenador poderá ser incumbido de vários.
Grupos-Tarefa.
Art. 10. O pessoal. previsto no ar..
tigo 81' e seu parágrafo único será retribuído em caráter eventual, medíante recibo, na forma da legislação vi-

gente,
§ 19 Quando a designação de integrantes de Grupo-Tarefa recair emservidor submetido ao regime de dedicação exclusiva, suspender-se-á o pagamento da gratificação decorrente da.
apl'cação dêsse regime durante O pe...
ríodo de sua participação nos trabalhos do Grupo-Tarefa, salvo direito de-

opção.
§ 29 O ocupante de cargo em CO~
missão de função gratificada, ou quem
exerça' encargo de representação de
Gabinete. poderá integrar os GruposTarefa, com ou sem prejuízo das suas
atribuíçôes normais.
§ 3Q As
despesas decorrentes da
execução de projetos ou atividades
próprias serão atendidas com recursos
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orçamentários ou . outros resu1t~ntes
da receita proveniente de contribuí..
ções arrecadadas pelo INPI.
Art. 11. Os trabalhos de ajustamento dos órgãos à nova estrutura
do INPI e o estudo das questões técnicas relativas a planejamento e orçamento ficarão a cargo de GruposTarefa constituídos na Presidência.
Parágrafo único. O Grupo-Tarefa
de que trata êste artigo estudará os
aspectos funcionais das programações
de trabalho e os de natureza jurídica,
administrativa e financeira, inclusive
problemas de relotação, redistribuição.
transferência de pessoal e acervos.
Art. 12. O funcionamento de cada
Grupo-Tarefa e as condições específicas de retribuição de seus integrantes
serão estabelecidos no respectivo ato
de constituição.
Art. 13. Para trabalhos especiais,'
o INPI poderá contratar serviços de
terceiros, bem como técnicos, na forma da legislação trabalhista.
Art. 14. Ao Presidente do INP]
compete, sem prejuízo de outras atri..
buíções:
I Cumprir e fazer cumprir as
disposições da Lei ne 5.648, de 11 de
dezembro de 1970:
n - Representar o INPI em JUÍzo
ou rora dêle;
In - Expedir normas para organízaçâo e execução dos serviços;
IV - Admitir, designar, promover,
elogiar, punir, dispensar e requisitar
servidores ou colocá-los à disposição
de outros órgãos ou entidades de Administração Pública, direta ou índíreta;
V - Arbitrar e conceder vantagens,
honorários e retribuição por trabalho
especial;
VI - Contratar, contrair obrigações,
efetuar operações de crédito, adquirir
e alienar bens móveis, fazer CaUçÕE\S,
acôrdos e outras transações em que o
INPI seja parte, no Interêsse do serViço e observada a legislação aplicável;

VII - Abrir contas bancarias, mo ..
vímentar fundos, provisões e reservas
e autorizar pagamentos;
VIII - Emitir e endossar cheques,
juntamente com o responsável pelo
setor financeiro;
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IX - Delegar competência.
Art. 15. Ao Vice-Presidente compete, sem prejuízo de outras atribuições:
I - Sutratttulr o Presidente nos seus
impedimentos;
n - Praticar os atos e executar as
tarefas que lhe forem delegadas.
Art. 16. A Procuradoria compete.
sem prejuízo de outras atribuições:
I - Emitir pareceres sôbre assuntos
que envolvam matéria jurídica;
n - Representar o INPI em juízo
ou fora dêle, por delegação ou mandato;
III - Cooperar, quando solicitado,
na elaboração de anteprojetos de leis,
decretos, regulamentos ou de outros
atos de interêsse do INPI;
IV - Colaborar com os demais setores do INPI, no sentido de cumprir
e fazer cumprir as disposições legais.
Art. 17. A Secretaria de Marcas
compete, sem prejuízo de outras atribuições, examinar e decidir os pedidos de registro e de prorrogação de
marca, expressão ou sinal de propaganda e outros previstos em lei.
Art. 18. A Secretaria de Patentes compete, sem prejuízo de outras
atribuições, examinar e decidir os pedidos de privilégios.
Art. 19. A Secretaria de Informações Transferência de Tecnologia compete, sem prejuízo de outras atribuições, orientar, fiscalizar e fazer exe ..
cutar as atividades de:
I - Informação e transferência de
tecnologia;
n - Divulgação;
III - Intercâmbio:
IV - Documentação e arquivo.
Art. 20. A receita do INPI será
constltUida d<t recursos provenientes
de:
I - Contribuições;
II - Dotações consignadas no orça..
menta da União ou créditos adicionais;
!II - outras remunerações de serviços prestados;
IV - Juros sôbre depósitos;
V - Outras fontes.
Art. 21. O patrimônio do INPI
será constituído de:
I - Bens e direitos pertencentes à
União, vinculados ao Departamento
Nacional de Propriedade Industrial ou
sob a sua responsabilidade, transferidos ao INPI pela Lei nv 5.648, de
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11 de dezembro de 1970, e outros que
lhe venham a ser destinados;
II - Bens móveis e imóveis doados,
legados ou adquiridos por qualquer
forma.
Art. 22. O superaVit financeiro
apurado em balanço patrimonial constituirá recurso para aplicação no exercicio seguinte, observadas as disposições legais.
Art. 23. O INPI gozará dos prívt..
Iégfos da União no que se refere ao
patrimônio, à renda e aOS serviços vinculados as suas finalidades essenciais
ou delas decorrentes.
Art. 24. O INPI manterá publicação destinada a divulgar seus atos,
despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços admíntstcatívos.
§ 19 A divulgação dos atos do.~-•.•
INPI, inclusive despachos e decisões
valerá como notificação aos interessa..
dos para todos os efeitos legais.
§ 29 Enquanto não fôr implantado
o periódico a que se refere êste artigo,
as publicações continuarão a ser fei ..
tas no Diário Oficial da União.
Art. 25. O INPI manterá Bole ...
tdm de serviço para publicação dos
atos internos, inclusive de pessoal,
Art. 26. Ficam criados no INPI
os seguintes cargos em comissão:
1 Presidente . .
l-C
1 Vice-Presidente . .
l-C
3 Secretários . .
2-C
3-0
4 Superintendentes . .,....
5 Chefes de Unidade
4-C
1 Procurador-Geral
Parágrafo único. O Presidente receberá uma representação mensal correspondente a 30% (trinta por cento)
dos Seus vencimentos, ficando sujeito,
como os demais ocupantes de cargo
em comissão, ao regime de dedicação
exolusíva..
Art. 27. Até que estejam instala"
dos e implantados os órgãos previstos
nos artigos 49 e 69, ficam mantidos,
com os respectivos quantitativos, os
cargos em comissão e funções gratificadas do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, não extintos
ou transformados por êste Decreto.
Parágrafo único. Finda a ímplan..
tação prevista neste artigo serão extintos os cargos em comissão e fun..
ções gratificadas atualmente exlsten..
tes no Departamento Nacional da Pro-
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prledade Industrial, devendo a direção
do órgão providenciar para que seja
expedido ato executivo criando aqueles que, em face da nova estrutura,
se tornem necessários.
Art. 28. Ficam extintos os cargos
em comissão de Diretor-Geral do Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, Símbolo 2-C, Diretor da.
Divisão Jurídica, Símbolo 4-C, Diretor da Divisão de Marcas, Símbolo
4-C, Diretor da Divisão de Patentes,
Símbolo 4-C, Diretor do Serviço de
Orientação e Contrôle, Símbolo 5-C.
Art. 29. O Vice-Presidente do.•••
INPI será designado pelo Ministro da
Indústria e do Comércio, mediante indicação do Presidente da entidade.
Parágrafo único. Os ocupantes dos
demais cargos e funções serão desíg...
nados por ato do Presidente do INPI.
Art. 30. Fica extinto, nesta data,
o Departamento Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da In..
dústría e do Comércio, passando as
atribuições que lhe competiam a ser
exercidas pelo INPI.
Art. 31. O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contcãrio.
Brasília, 22 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83~ da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

taorcue Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N° 68.105 - DE
JANEIRO DE 1971

22

DE

Dispõe sôbre o emoreao de GruposTarefa no Conselho Nacional de Siderurgia (CONSIDER) e no Conselho de Desenvolvimento IndustriaZ
(CDI) e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, deereta:
Art. 10 Fica o Ministério da Indústria e do Comércio autorizado a empregar Grupos-Tarefa no Conselho
Nacional de Siderurgia (CONSIDER)
e no Conselho de Desenvolvimento
Industrial (CDI) , órgãos nnartstacos
que já foram reestruturados para

6,
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execução de seus encargos mediante
projetos especificos.
Art. 2° O Ministro de Estado da
Indústria e do Comércio constituirã,
através de ato próprio, Grupos-Tarefa destinados à elaboração ou execução de projetos relacionados com
suas prmcípais atividades.
Art. 3° Os Grupos-Tarefa terão
duração temporária, extinguindo-se
automàticamente tão logo concluam
os encargos que lhe forem atrfbuídos ,
Art. 4° Os Grupos-Tarefa serão integrados por técnicos ou especialistas
profissionalmente habilitados e por
servidores, inclusive administrativos,
imprescindíveis ao desempenho das
atríbuíçôes inerentes a eíanoraçao ou
execução do respectivo projeto.
Art. 5° Os integrantes do GrupoTarefa, pelo desempenho dos respectivos encargos, serao retribuídos em
caráter eventual, mediante recibo, na
forma da legislação vigente.
§ 10 Quando a designação de integrantes do Grupo-Tarefa recair em
servidor submetido ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva,
suspender-se-á o pagamento da gratificação decorrente da aplicação
dêsse regime durante o pertodo de
sua participação nos trabalhos do
Grupo-Tarefa, salvo direito de opção.
§ 2° Poderá integrar o Grupo-Tarefa, com ou sem prejuízo de suas
atribuições normais, o ocupante de
cargo em comissão, de função grataf~c~da ou quem exerça encargo eepecíficc em Gabinete.
Art. 6° O funcionamento de cada
Grupo - Tarefa e as condições específicas de retribuição de seus integrantes serao estabelecidos no respectivo
ato de constituição.
Art. 7° O dispêndio decorrente da
constituição e funcionamento dos
Grupos-Tarefa correrá por conta .das
dotações próprias do Ministério da
Indústria e do Comércio.
Art. 8° O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 83 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini
de Moraes

DECRETO N9 68.106 JANEIRO DE

DE 25 DE

1971

Manda executar a Convenção sôbre a
Organização Hidrográfica Internacional.

o Presidente da República
Havendo sido aprovada pelo Decreto-Legislativo nv 45, de 1967, a Convenção sôbre a Organização Hidrográfica Internacional, assinada entre o
Brasil e outros países, a 3 de maio de
1967;

Havendo o Instrumento brasileiro
de Ratificação sido depositado junto
ao Govêrno do Principado de Mônaco,
a 15 de janeiro de 1968;
E havendo a referida Convenção
de conformidade CDm seu artigo XIX,
nv 1, entrado em vigor, para o Brasil,
a 22 de setembro de 1970;
Decreta que a Convenção, apensa
por cópia ao presente Decreto, seja
executada tão inteiramente como nela
se contém.
Brasília, 25 de janeiro de i971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jorçe de Carvalho e Silva

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicado no D. O.
de 27-1-71.
DECRETO N° 68.107

;)E

25

DE

JANEIRO DE 1971

Promulga o Acordo Cultural entre
Brasil e a Alemanha.

o

O Presidente da República,
Havendo sido aprovado, ileJO Decreto Legislativo n,» 69, de 22 de outubro de 1970, o Acordo Cultural, conc1uido entre a República .r-edera.tíva
do Brasil e a República Pederuí ca
Alemanha e assinado em Bonn, a. !}
de junho de 1969;
E havendo o referido Acôrdo, em
conformidade com o seu artigo 18, entrado em vigor a 17 de dezembro de
1970;

Decreta que o mesmo.: apenso por
cópia ao presente Decreto, seja exe-
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catado e cumprido tão Inteu'amente
como nele se contém.
Brasília, 25 de janeiro uc ldn;
15QÇI da Independência
jcepúblíca ,
EMÍLIO G.

8~9

e

da

MEDICI

Jorge de Carvalho e Silva

o acôrdo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 27
de janeiro de 1971.
DECRETO N° 68.108

DE

25

DE

JANEIRO DE 1971

Altera a compos2çáo do Plenário
Conselho Nacional do Petroleo.

ao

o Presidente da República, usenoo
da atribuição que lhe contere o -artigo 81, item V, da Constituicao. U{;'ereta:
Art. 1Q Fica Incluído, na composição do Plenàrío do Conselho Nacionai
do Petróleo, um representante
co
Ministério do Planejamento ~ COQI'denacâo Geral, observado na sua uesignação o disposto no Decreto-iet
538, de 7 de julho de 1938.

c....

Art. 29 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrarie.
Brasília, 25 de janeiro Ué l!:l'( j ;
1509 da Independência e 8:W da
República.
EMÍLIO G.

EXECUTIVO

de 1970, do Departamento Admlntstrative d-o Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na teima
dos anexos, a recrassrrtcacao dos cargOS integrantes do Grupo Ocupaciooaí
P-l.700 Medicina,
Farmácia
c
Odontologia, ocupados por se-vioores
amparados pela Lei nv 3.780, de l:!. ce
julho de 1960, da a,n~iga .0ivlsao oe
Caça e Pesca do Mmísterro C1B agncultura, e em exercício na Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE).
Art.

29

A

reclassirícaçào de que

trata êste Decreto não homologa situações que, em Virtude de síncncância ou tnquértto administratí :0, ve··
nham a ser consideradas nulas, negais
ou contrárias às normas acmmisu-attvas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal da
Superintendência do Desenovtvrmento
da Pesca (SUDE'PE) apostüara os tltulos dos servidores abrangníos por
êste Decreto.
Art. 49 Os efeitos financeiros tecorrentes da aplicação deste Decreto
prevalecem a partir de 28 de tevereiro de 1967, correndo a despesa conseqüente à conta das, dotações própria',
da Superintendência do Oesenvorvimento da Pesca (SUDEPE).
Art. 59 este Decreto entrara em
vigor na data de sua publíeacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de, ;H7~;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

_--,L_o_F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 27 de
janeiro de 1971.

MEDICI

Antônio Dias Leite Junior
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N9 68.110
DECRETO N9 68.109

na 2:) DE

JANEIRO DE 1971
Reclassijica cargos, itüeqrarües ao
Grupo Ocupacional P-I, '/00 - lUeâicina, Farmácia e Odontologia, da
antiga Divisão ce Caça e ?escau ao
Ministério da Agricultura, e d.!! outras providências.

o Presidente da República, l1SaIJClO
da atrlbuíçàc que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíçáo, tP.Ldo em vista o disposto no Oecreto-Jeí
nv 299, de 28 de fevereiro de .1 96 e
o que consta do Processo nv 2.4'54
r

( ,

DE 26 DE

JANEIRO DE 1971
Declara de utilidade pública, para jins
de desapropriação, a Consórcio Construtor Rio Niterói S.A. e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item lII, da Constituição, e
nos têrmos da alínea "i", do Artigo 5?,
do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela .el
nc 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:

Art. 19 São declarados de utilidade pública, para fins de desapropria-
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çâo. pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, Autarquia do
Setor Econômico do Govêrno Federal,
vinculada ao Ministério dos Transportes, as ações
da
Consórcio Conetrutor Rio Niterói S.A., com sede no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
assim como OS bens, equipamentos e
materiais, aplicados nos trabalhos de
construção da Ponte Presidente Costa
e Silva, sob contrato daquela Autarquia, de nv PG/SJ-19~/68, assinado a
4 de dezembro de 1968.
Art. 2° A desapropriação, conseqüente da presente decretação de 1!tiItdade pública, é declarada de urgenera, para os fins do parágrafo- 2°, do
Art. 15. do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de [unho de 1941 com a redação
que lhe deu a Lei ne 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 39 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem praticará.
todos os atos necessários à transforn-acâo do Consórcio Construtor Rio
Ntteróí. Sociedade Anônima, em Emprêsa Públtea. na forma do disposto
rv- Art. 8° do Decreto-lei nv 791, de
27 de avõsto de 1969. com o objetivo
de construir e exolorsn-. diretamente
ou por contratação com terceiros, a
Ponte Presidente Co~ta ~ Silva. situada no eixo da BR-101. ligando as ctdades d-o Rio de Janeiro e Niterói.
Art. 49 1J::ste Decreto entra em
vtvor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 26 de janeiro de 1371;
150Q da Independência e 8?9 da

República.
EMÍLIO G. MEDICI

Mário David Andreazza

DECRETO

N9 68.111 DE
JANEIRO DE 1971

27

DE

Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1Q E' concedida autorização à
The London Assurance, com sede em
Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no Pais pelo Decreto número

07

EXEC'U'.r!VO

14.548. de 16 de dezembro de 1920,
para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguro no Brasil,
de Cr$ 350.000,00 (trezentos ecinqüenta mil cruzeiros) para crs
.
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros),
conforme deliberação de sua diretoria
em reunião realizada a 4 de junho de
1909.
Art. 29 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 19 7 : ;
150° da Independência e 8311 da.
Repúbl'ca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Morcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO NQ 68.112

DE

27

DE

JANEIRO DE 1971

Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

O Presid-ente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1Q E' concedida autorização à.
Phoenix Assurance Company Limited,
com sede em Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar no Pais pelo Deereto nv 17.612, de 29 de dezembro
de 1926, para aumentar o capital desttnado às suas operações de seguro
no Brasil, de Crê 350.000,00 .(treaentos e cinqüenta mil cruzeiros) "para
Cr$ 1.000,000,00 (hum milhão dc enuzelrosi , conforme deliberação de sua
Diretoria. em reunião realizada a 22
de julho de 1970.
Art. 29 aste Decreto .entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de janeiro
de 1971;
1509 da Independência e 8311 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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JANEIRO DE 1971
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DE

Altero o Regulamento do Departamento de Ensino e Pesquisa e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o Art
81

item lII, da Constituição, e

de

cor.formidade com o disposto no Art.
46 do Decreto-lei nv 200, de 25 de fe-

vereiro de 1967, decreta:

EXECUTIVO

1970 que passa a subordinação da Di..
reteria de Especialização e Extensão
IDEE} diversos órgãos, fica suprmüdo do último item, referente ao Centro de Estudos de Pessoal (CEP).

Art. 29 O Art. 4 9 do mesmo decreto, que trata da subordinação de órgãos diretamente ao Departamento de
En....-íno e Pesquisa. passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4" Passa a subordinação:

a

Art. 19 O Art. 49 do Regulamento

.

b -

do Departamento de Ensino e PeS~
quísa (DEP) , aprovado pelo Decreto

c .
d - Departamento de Ensino e
pesquisa {DEP} diretamente, os
seguintes Estabelecimentos de Ensino:

nc 60.215, de 17 de fevereiro de 1970,
que trata dos órgãos que lhe são di-

retamente subordinados, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49 São diretamente subordinados ao Departamento ." de
Ensino e Pesquisa (DEP):
1)

.

2)

,

3)

'

.

4) Centro de Estudos de Pessoa!
<CEP) ."

Art. 21( ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília 27 de janeiro de 1971;
da' Independência e 839 da
República.
150 9

EMÍLIO

G.

MÉDICI

t:..rt. 3° ãstc decreto entrará em vi"
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília 27 de janeiro de 1971:
da' Independência e 83 Q da
República.
150"

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO

N9 68.115 DE 27
JANEIRO DE 1971

Orlando Geisel

'DECRETO N9 68.114 - DE 27
JANEIRO DE 1971

Centro de Estudos de Pessoal
<CEP)

DE

:Sub'j'T'(lina diretamente aó Departamento de Ensino e pesquisa o Centre ,de Estudos de Pessoal, e dá ou,·tras providências.
'0 Presidente da República, usanuo
.das atribuições que lhe confere o Art.
:,81, item in, da Constituição, e de
conrormtdade com o disposto no Art.
46 de, Decreto-lei nv 200, de 25 de fe-

vereiro de 1967, decreta:
Art. 19 A letra b do Art. 49 do Decreto nc 66.216, de 17 de fevereiro de

DE

Altera o artigo 19 do Decreto n Q 56.261,
de 5 de maio de 1965, que instituiu
a Semana do Cavalo.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o Art.
81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 19. O artigo 19 do Decreto nv
56.261, de 5 de maio de 1965. 'passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19. Fica Instituída a Semana do Cavalo a ser comemorada anualmente no mês de julho
no Distrito Federal e nos Estados
e Territórios, cujas solenidades serão regidas pelo Regulamento que
com êste baixa, assinado pelo Pre-
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sidente da Comissão Coordenadora.
da Criação do cavalo Nacional."
Art. 2°. ::E:ste Decrete entrará em
eígor na data de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N'? 68.116 - DE 27
JANEIRO DE 1971

DE

Muda a denominação do Departamento de Provisão Geral do Minisierio
!lo Exército.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar- _.tigo 81, item lII, da Constituição, e de

DECRETO N9 68.117 -

acôrdo com o díspnsto no artigo 46 do
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. tv. Passa a denominar-se Departamento Geral de Serviços (DGS)
o atual Departamento de Provisão Geral
Art. 2\1. O Ministro do Exército expedirá os atos complementares de sua
competência para a execução dêste Decrete. bem como proporá 2. expedição
dos demais atos do mesmo decorreu..
tes.
Art. 3 9. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sun publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1971;
15(>(; da Independência e 83Q da
República.

DE

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

27

DE JANEIRO DE

1971

Organiza o Departamento Geral de Serviços do Ministério do Exército
e àá outras providências

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição e de acôrdo com o disposto '10 artdgo 46
do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o Decreto no 68.116 de
27 de janeiro de 1971, decreta:
'
Art. 19 A organização geral do Departamento Geral de ôervlços é a
seguinte:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 2Q A Chefia do Departamento Geral de Serviços compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) 19 Subchefe
4) 29 Subchefe
5) 39 Subchefe
6) Gabinete
1) Grupo de Assessôreg
ÇOS

Art. 39 As Diretorias integrantes do Departamento Geral de Servisão:
1) Diretoria de Material de Intendência
2) Diretoria de Subsistência
3) Diretoria de Transporte
4) Diretoria de Assistência Social
5) Diretoria de Remonta e veterinária
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6)
7)

Diretoria Técnica de Saúde
Diretoria Administrativa de Saúde
8) Diretoria de Processamento de Dados

Art. 4Q Ficam extintas a Díretoria-Gera.l de Saúde do Exército e a
Diretoria-Geral de Intendência.
Art. 59 As atuais Diretoria-Geral de Remonta e Veterinária, Diretoria de Remonte c Diretoria de Veterinária passam a denominar-se, respectivamente, Diretoria de Remonta e Veterinária, Subdlretoria de Remonta
e Buodíretorta de Veterinária.
Art. 6\' Ficam criadas as Diretorias de:
1) Transporte
2) Processamento de Dados
Art. 79 O Ministro do Exército expedirá os atos complementares para
execução dêstc Decreto
Art. 89 &te Decreto entrará em vigor na data da sua puchcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 19'71; 150'" da Independência e 83Çl da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
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DECRETO N° 68.118 -

DE

EXECUTIVO

27

DE JANEIRO DE

1971

Organiza o Departamento de Material Bélico do Ministério d,r, Exército
e da outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In da Constituição, e de acôrdo com o disposto no artigo 46
do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 19<67 e no Decreto nv 6'7.459,
de 30 de outubro de 1970, decreta:

Art. 1Ç> A organização geral do. Departamento de Material Bélico é a
seguinte:
1)
2)

Chefia
Diretorias

Art. 29 A Chefia do Departamento de Material Bélico compreende>:
1)

2)
3)

4)

Chefe
Vice-Chefe
Gabinete

Grupo de Assessôres

Art. 39 As Diretorias integrantes do Departamento de Material B:)lico são:
1) Diretoria' de Armamento e Munição (DAM)
2) Diretoria de Motomecanlzação (DMM)
3) Diretoria de Material de Engenharia (DME)
4) Diretoria de Pabrtcaçâo e Recuperação (DFR)
Art. 49 Fica extinta a Diretoria Geral de Material Bélico.
Art. 59 O Ministério do Exército expedirá os atos complementares para
execução dêste Decreto.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contr árío.
Brasília, 27 de
República.
EMÍLIO G.

janeiro de
MÊIlICI

Orlando Geisel

1971;

150° da Independência e 83'? da
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DECRETO N9 68 .119

~ DE

EXECUTIVO

27

DE JANEIRO DE 1971

Muda a denominação do Departamento de Produção e Obras do Ministério
do Exército

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e de acôrdo com o disposto no artigo 46
do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Passa a denominar-se Departamento de Engenharia e Comunicações (DEC) o atual Departamento de Produção e Obras.
Art. 29- O Ministro do Exército expedirá os atos complementares de
sua competência para execução dêste Decreto, bem como proporá a expedição dos demais atos do mesmo decorrentes.
Art. Sv teste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. re-vogadas as disposíçôe.s em contrário.
Brasíha, 27 de janeiro de 19'71; 1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G"

MÉDICI

Orlando Geisel
DECRETO N° 68.120 ...:...- DE 27 OE JANEIRO DE 1971
Organiza o Departamento de Engenharia e Comunicações do lliinistêrio
do Exército e dá outras providências
o Presidente da Repúblíca, usando das atribuições que lhe confere o ar.tigo 81, item ITI, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no artigo 46
do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o Decreto n? 68.119. de
27 de janeiro de 1971, decreta:

Art. 1\> A organlzaçâo geral do Departamento ele Engenharia e Comunicações é a seguinte:
1)

Chefra

2)

Díretcrías

Art. 29 A Chefia do Departamento de Engenharia e Comunícaçôes
.compreende:
1)
Chefe
2) Vice-Chete
3) Gabinete
4) Grupo de Assessores
Art. 39 As Diretorias' integrantes do Departamento de Engenharia e
-Oomumcaçôes sác:
1)

2)
3)
4)
5;

Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria
Diretoria

de
de
de
de
de

Obras Militares (DOM)
Obras de Cooperação (DOC)
Patrimônio (DPtr)
Comunicações (DCom)
Serviço Geográfico (DSG)

Art. 49 A Diretoria de Obras e Fortificações e a Diretoria de VIas de
"Transporte passam a denominar-se Diretoria de Obras Militarei e Diretoria.
.de Obras de Ocoperaçâo, respectivamente.
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EXECUT1VO

Art. 5'" A Diretoria-Geral de Comunicações passa a denominar-se Diretorta de Comunicações.
Art. 69 Ficam extintas:
1) A Diretoria-Geral de Bãigenhana
'2)
A Diretoria de Estudos e Operações de Comunicações
:3)

A Diretoria' de Material de Comunicações

4)

O Centro de Estudos e Desenvolvimento de Comunicações

Art. 7'.' O .Mínlstro do Exército expedirá os atos complementares para
"a execução dêste Decreto.
AI't. 89 mstc Decreto entrara em vigor na data de sua pubncação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de janeiro de 1971;
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

150,' da

Independência E 839 da
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68.121 -

DE

EXECUTIVO

27

DE JANEIRO DE

1911

Reoraamiza. o Departamento Geral. do Pessoal do Ministério do Exército
e dá outras providências

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rn, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no artigo 46
do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 A organização geral do Departamento Geral do Pesosal é a
seguinte:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 29 A Chefia do Departamento Geral do Pessoal compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) 19 Subchefe
4) 29 Subchefe
5)
Gabinete
6) Grupo de Assessôres
Art. 39 As
.59a1 são:
1)
Diretoria
2) Diretoria
3) Diretoria
4) Diretoria
5) Diretoria
6) Diretoria
7) Diretoria

Diretorias tntegiuntes do Departamento Geral do Pesde
de
de
de
de
de
do

Recrutamento (D Re)
Movimentação (D Mov)
Promoção (D Prom)
Inativos e Pensionistas (DIP)
Cadastro e Avaliação (DCA)
Contencioso de Pessoal (DCP)
Pessoal Civil (DPC)

Art. 49 A Diretoria de Assistência Social passa a subordinar-se ao Departamento Geral de Servíços ,
Art. 59 Fica extinta a Diretoria do Serviço Militar.
Art. 69 As atuais Sub diretorias de Recrutamento e da Reserva, a Diretoria do Pessoal da Ativa e a Divisão do Pessoal Civil passam, respectiva-mente. a denominar-se Diretorias de Recrutamento, de Inatdvoe e Pensionistas, de Movimentação e do Pessoal Civil.
Art. 79 Ficam criadas as Diretorias de:
PrDmoção
~ Cadastro e Avaliação
~ Contencioso de Pessoal
Art. 89 O Ministro do Exército expedirá os atos complementares para
.execução dêste Decreto.
Art. 99 :É:ste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
.Repúblíca.

EMÍLlO G. Mânrcr

.críanao Geisel
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DECRETO

N9 68 122 -~ DE 27 DE
JANEIRO DE 1971

Concede nermsssão, em caráter 1.1ermanente, à empresa Fujiwara H.isato S.A. - Comercio e Iruiuetria,
sediada em Sâo Paulo, eo Estado ee
Sâo Paulo, para tuncio.nar aos. domingos e nos dias teruuioe CIVZS e
religios.os, no períotio da sajra algodoeira (fevereiro a julho), na~ suas
usinas localizadas nos mUntctpws
de Assaí e Umuarama, no Estado do

Paraná,

O Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe contere o artigo
81 item in da Constítuíçac e tendo
err'I vista o diSposto 110 artago 79, ~ 29,
do Reeulamentc aprovado pelo Decreto nc 27.048, de 12 de agôsro de 1949,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis e
relígiosos no período da safra algodoeira (fevereiro a julho) a emurêsa
Fujiwara Hisato S. A. - Comércío e

i~g~s~~a,s~~di~~~IO~an~a~~~~s d~Si:;:~

localizadas nos Muntcípíos de Assai e
Umuarama, no Estado do Para na,
observadas ae disposições legais Vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, nos referidos estabelecimentos
industriais.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em COTItrário.
Brasília, 27 ae janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83° ~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N" 68,123
JANEIRO DE 1971

DE 27 DE

Estabelece tunções a serem exercU!ar
pela Diretoria de Hiâroçrtüi-i e Nüvegação do Minísterto da Mannha.
como Instituição
Nacwnal Desiçnada junto li Ccmissóo Oceanoçs àtica ltiterçooerruimerüai patrocina-o
da pela UNESCO.

O Presidente da Repútutca, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 81, item IH, da Constdtuícâo e
conaíderanuo o disposto no artaço 89,
item XIV, do Decreto nc 63.164. de
26 de agôsto de 1968 e no artigo ::J'.'.

EXECUnVO

item IX, do Regulamento aprovadopelo Decreto nv 66.370, de 23 ae '11a,ço de 1970, decreta:
Art. iv A Diretoria de Hidro~rll1ia
e Navegação (DHN) do IVI.1DlstérlO, ca
Marinha, como jnstttutcao NaclOr~a!
Designada do Brasil junto a Ccmís-

são Oceanográríca Jntergovernamen-

tal, patrocinada pela UNESCO, . rem
por Iuncào servir de Banco Nacional.
de Dados Oceanográficos e integrar O'
Sistema Mundial de Dados oceano-

grarícos ,

Art. 2" Na qualidade de Banco N8de Dados Oceanográrícos o'

cional

DHN deverá:
1 - Obter. receber, controlar e ar-

curvar dados oceanográficos;

II dos:

In -

Manter íntercámbíc de daControlar a coerência

oos.

dados recebidos;

IV - Arquivar dados bíbtíogrártcos
sobre as ciências do mar e anus:
V - Adaptar-se para servir corno
Cen tro Nacional de Computação
ce
Dados Oceânicos;
VI - Coordenar, em conjunto com
o Conselho Nacional de Pesquisas, os'
programas nacionais de obtenção dedados oceanográficos; e
VIl - Exercer o controle dos programas nacionais de obtenção de dados oceanográficos
em coordenacào
com o Conselho Nacional de Pesqiu-

sas.

Art. 39 Este Decreto en trará em V1gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 27 de janeiro de
19n:
150Q
da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÊDICI
Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 68.124 - DE 27 DE
JANEIRO DE 1971
Suspende a interoençâo teocnü nus
Mumcipios àe Olinda. siuoaainno,
Nova Iguaçu, São João de Menti,
Baião, Ltu, Nova Londrina, Rotandia, Jardim Alegre, tnoüno-z. Viçosa, Timóteo, Sabará c Lauro de'
Freitas.

O Presidente da República no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 39 do Ato Institucional nc 5.

1\0

ATOS

DO

PODER

.de 13 de dezembro de 1968, e ar tíao
13~ da Constdtutcão, reserve:

Art. 10 Fica suspensa :1 intervenção
Federal nos Muntcíptos de Nova
Iguaçu e São João de Merrti, no Estado do Rio de .Janeira, Ollnda e
Salgadinho, no Estado ce Pernambuco, Baião, no Estado do Para, Jtu,
no Estado de São Pau.o NOV8 Lon .
drína, Rolãndía e Jard tm Alegre, no
Estado do Paraná, Ip at mga. Viçosa,
Timóteo e Sabará, no I:stado de Mi-

nas Gerais, e Lauro oe Freitas nu

Estado da Bahia, a pa-tir da cata
da posse dos respectivos Prefeitos e
Vice-Prefeitos eleitos ~'t 15 de novembro de 1970.

Art. 2° este Decreto entrará em
vigor na data ele sua puuücacao.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasína, 27 de janeiro ue 19'/1;
150'}
da Independência e 83\1 da
Repúbüca .
EMÍLIO G.

Manter

EXECUTIVO

râo organizados os concursos de
prognósticos esportivos".
A1't. 2'? E' suprimido o parágrafo
único do artigo 17 do Decreto número 66.118, de 26 de janeiro de
1970, acrescentando-se ao referido artigo os seguintes parágrafos:
"â
1° O Conselho Nacional de
Desportos, ou o órgão por este
indicado, fornecerá, de imediato,
à Caixa Econômica Federal o resultado das competições incluídas no concurso, levando em conta, na definição dêsse resultado,
o que dispuser a Norma Geral de
Prognósticos Esportivos".
"~ 2" Para o eteíto do disposto no parágrafo anterior, a Caixa Econômica Federal remeterá,
com a necessária antecedência, ao
Conselho Nacional de Desportos,
ou ao órgão por êste indicado, a
relação dos jogos incluídos em
cada concurso".
"ê
3.° Atendida a conveniência
do serviço, no que se refere, nO
tadamente, à rapidez e eficiência
na apuração do concurso, poderá,
excepcionalmente, a Caixa Econômica Federal contratar com
agência especializada de notícias,
de reconhecida idoneidade moral
e técnica, o fornecimento imediato dos resultados das competições
incluídas em cada concurso, tecorrendo, em caso de dúvidas, e
tendo em vista as disposições da
Norma Geral dos Concursos de
prognósticos Esportivos, ao COnselho Nacional de Desportos ou ao
órgão por êste indicado".
Art. 3(1 As atribuições confer-idas
pelo Decreto nv 66.118, de 26 de janeiro de 1970, às extintas autarquias,
Conselho Superior das : Caixas jconômícas Federais e Caixas Econômicas Federais nos Estados e no Distrito Federal, passam a ser exerci':'
das pela emprêsa pública Caixa
Econômica Federal - CEF, nos .êrmos do Decreto-lei ue 759, de 12 de
agôsto de 1969 e do Decreto núme1'0 66.303, de 6 de março de 1970.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
M

Alfredo Buzaià

DECRETO N° 68.125 -

DE

27

DE

J ANElRO DE 1971

Altera o Decreto ns 66.118, de 26 de
ianeiro de 1970, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Deereto-lei nc 759, de 12 de agôsto de
1969 e no Decreto n.v 66.303, de 6 de
março de 1970, decreta:
Art. 19 Os artigos 49, alínea b e 17
do Decreto nc 66.118, de 26 de janeiro de 1970, passam a ter a seguínte redação:
"Art. 49 ...........•.•••......
b) organizar os concursos, de
acôrdo com as tabelas' de competições esportivas, nacionais ou
internacionais, inclusive competições amistosas oficialmente programadas" ;
" Art. 17. O Conselho N acíonal
de Desportos, ou o órgão por
êste indicado, fornecerá à Caixa
Econômica Federal, periodicamente, e sempre que esta solicitar, as tabelas de competições esportivas, nacionais e Intemacionaís, de acôrdc com as quais se-

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRETO N0 68.126 -

DE 28 DE

JANEIRO DE 1971

Declara de utilidade publica a Sociedade Beneficente Sito Vicente de
Paulo, com sede em Osório, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 20 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação! ~e
vogadas as disposições em oontrárto ,
Brasília, 28 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e atendendo ao que consta do Processo MJ37.677, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo H' da
Lei n.. . 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Beneficente São Vicente de
Paulo, com sede em Osório, Estado do
Rio Grande do sul.
Art. 29 zste Decreto e n t r a r á
em vigor na data de sua publícacào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1971;
1509 da Jndependêncía e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N° 68.127 DE 28 DE
JANEIRO DE 1971

Modifica o Decreto n° 64.969, de 11
de agôsto de 1969, que aprovou o
Estatuto da Fundação Universidade Federal do Piauí.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
na forma do que dispõe a Lei- na
5.539, de 27 de novembro de 1968,
decreta:
Art. 10 Enquanto não estiverem definitivamente constituídos os colegíados da administração superior da
Universidade Federal do Piauí, responderá pela Reitoria o atual Diretor
da Faculdade de Direito, com podêres para tomar as providências legais
referentes ao funcionamento das entidades e órgãos universitários, inclusive a liberação de recursos previstos
em lei, em favor da universidade.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 68.128 DE 28 DE
JANEIRO DE 1971

Redistribui, com os respectivos oce-pantee, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - do Mínsstéríc
da Aeronáutica," cargos ortçmarum
do extinto Serviços de Navegação
da A~1zônia e de Administração
do Pôrto do Pará (SNAPP) e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar ..
tígc 81, item ttr, da Ccnstituíçào. e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2(.1, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam
redístrtbuídos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Aeronáutica, com
os respectivos cargos, Integrantes do
Quadro do Pessoal - Parte Supremental' - do Ministério dos 'I'rans..
portes (Decreto nc 61.918, de 18 de dezembro de 1967), os servidores autárquicos:
Auxiliar de

Artifi~e

A-202.5

Alfredo Nery da Silva Costa
Almeríndo Fonseca de Araujo
Carpinteiro A-BOl.8.A
Dlonísíc Pereira da Costa
caldeireiro A-1.701.8.A
Frnncísco Freitas da Silva
Luiz Gonzaga de Araujo
Raimundo Nonato de Souza Rodrl..
gues

Art. 29 O Ministério dos Transportes
remeterá ao órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da pubücação dêste D-ecreto. os assentamentos
individuais dos servidores aqui meu"
cíonados.
Art. 39 A redistribuição de que -rata êste ato não altera o regime íu..
rídíco dos servidores que continuarào
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vinculados ao mesmo sistema previdenciário que usufruíam no órgão de

origem.
Art. 4QO disposto neste Decreto nãc
homologa situação que, em virtude de
sindicância. inquérito

admrnístratívo

ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, Ilegal ou contrária às normas administrativas aplicá veís à espécie.
Art. 59 Os servidores ora redistrt-

nuídos continuarão percebendo à conta do crédito do órgão de origem, até
que o orçamento do Ministério da
Aeronáutica consigne recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 69 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo ..
gadas as disposições em contrário.
Brasílía, 28 de
janeiro de '1971:
1509 da Independência, e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Márcio de Souza e Mello

DECRETO

N.o

68.129
1971

DE

28

DE

.JANEIRO DE

Reclassifica cargos do Quadro de Pessoal do Ministério da, Aeronáutica
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no Decrcto-lei no 1.130, de 19 de outubro de
1970, e o que consta do Processo ... _.
n 9 6.724, de 1970, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
dos anexos, as tabelas numéricas 'd
relações nominais que acompanham
os Decretos números 51.516. de 2~ de
junho de 1962 e 59.427. de 27 de outubro de 1966, que aprovaram, res~
pectavamenôe, os enquadramentos da:'!
Partes Permanente e Esp-ecial do Quadro de Pessoal do Mínístérto ria Ae~
ronáutíca, para efeito de serem re ..
classificados os cargos das série, UB

classes de Superintendente de Aeroporto, código C~-102, AdminJ.s(,r~.jor
de Aeroporto, código CT-I03, FISCQJ
de Aeroporto, código CT-I04. e classe
singular de
AUXIliar de Aeroporto,
código CT-I05, em virtud~ da reestruturação do Grupo Ocupacional CT-10Q
_ Aeroviário (Anexo I da Lei. .....
nc 3.780, de 12 de julho de 1960), ere
tuada pelo Decreto-lei no 1.130, de 19
de outubro de 1970.
Art. 29 Ficam suprimidos, em cumprimento do disposto no art. 79 do
referido Decreto-lei nc 1.130, de 1970,
os seguintes cargos das Partes Permanentes e Especial do Quadro de Pes ..
Baal do Ministério da Aeronáutíca '
1) 125 (cento e vinte e cinco) cargos da classe A, nível 9, da Série do
Classes de Fiscal de Aeroporto, códtgo CT-l04 (Lei n.s 3.780, de 1960);
2) 133· (cento e trinta e três) cargos de Classe Singular, nível 5, de
Auxiliar de Aeroporto, código CT-I05
(Lei nv 3.780, de 1960);
3) 10 (dez) cargos da Classe Singular, nível 5, de Auxiliar de Aeroporto. código CT-I05 (Lei nv 3.961,
de 1961); e
4) 3 rtrês) cargos de classe A, 01..
vel 9, da Série de Classes de Fiscat
de Aeroporto, código CT-I04 (Lei. ..
nv 4.069, de 1962).
Art. 3.° Os
correntes da
trata o artigo
ram a partir

efeitos financeiros dereclassificação de que
19 dêsse Decreto vigode 20 de outubro de

1970.
Art.
tente
dores
ou OS

49 O órgão de pessoal comue-

apostllará os títulos dos serviabrangidos
por êste Decreto,
expedirá aos que não os ccs-

suírem.
Art. 59 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com 0."
recursos próprios do Ministério
da

Aeronáutíca.
Art. 6° nate Decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de
janeiro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

O anexo mencionado no art. I'?, foi
publicado no D. O. de 1-2-71.
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DECRETO N° 68.130
JANEIRO DE

DE

28

DE

1971

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, uma área
de terra destinada à ínstcüação de
uma estação repetidora de microondas, e uma faixa para o acesso
à mesma, no Município de São
Carlos, Estado de São Paulo, necessárias ao desenvolvimento do
Plano Trienal das Rotas do Sistema de Microondas, a cargo da Companhia Telefônica Brasileira.

o Presidente da Repúbh-:a, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituíçao e
tendo em vista o disposto nos artigos 59, letra h, e 69 do Decreto-lei
ne 3.365, de 21 de junho oe 1941, decreta:
Art. 19 São declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno com a área de 2. 500',OOm2
(dois mil e quinhentos metros quadrados) e respectiva faixa de acesso
com a área de 2. 273,OOm2 (dois mil,
duzentos e setenta e três metros quadrados) , de propriedade .j),5 81"s. Vicente Guaraty e Ildo valérto, em São
Carlos, Estado de São Paulo. destdnados à instalação de uma estação
repetidora de microondas, pela Cempanhia Telefônica Brasflen'a.
Art. 2'" O aludido terreno tem a
forma de um quadrado, mede 50,OOm
(cinqüenta metros) de lado, confronta-se totalmente com o remanescente
da maior porção do imóvel de propriedade dos 81'S. Vicente Guaraty e
I1do Valéria e apresenta as seguiutcs características: por um lado (0-1),
considerado como linha de frente, Segue O rumo de 419 48' 48" NE; o lado
direito (1-2) segue o rumo de
.
489 11' 12" SE', a linha dos fundos
(2-3) segue o rumo de 41° 18' 48" SW,
o lado esquerdo (3-0), segue o rumo
de 489 11' 12" NW. Considerando-se
o eixo da Rodovia Washington Luiz,
no sentido São Carlos para Araraquara, no rumo de 64ÇJ 11- 12" NW e
no ponto de quilometragem
.
240km + 380m, o alinhamento faz

33

uma deflexão de 909 00' 00' à direita
e segue pelo eixo da Estruda Municipal que margeia o lado esquerdo da
"Fazenda Embaré", até os primeiros
1.427m (mil quatrocentos E. vinte e
sete metros) no rumo de 259 48' 48"
NE; a seguir faz uma deflexâo de
169 00' 00" à direita, mede 18m (dezoito metros) no rumo de 411" 48' 48"
NE até um ponto da porteíra de
acesso à propriedade dos Sre , Vicente
Guaraty e Ildo Valérío. A partir daí,
pelo mesmo rumo, dista .fJ'~10 eixo da
Estrada Particular 177,30m (cento e
setenta e sete metros e trinta centímetros) até um ponto (4) interseção
do eixo da referida Estra1a com o
prolongamento do lado esquerdo (0-4)
do terreno, onde faz uma _ueflexào de
909 00' 00" à direita, mede 3,48m <três
metros e quarenta e oito centímetros»
até o vértice (O) do referido lado,
.onde finalmente faz uma dcfiexâo de
909 00' 00" à esquerda com o alinhamenta (0-1), considerado como a
frente do terreno.
Art. 39 A faixa de acesso ao terreno tem ínicío na portena a que
alude o artigo anterior, mede 10,OOm
(dez metros) de largura (cinco metros para cada lado do eixo) e 227,30m
(duzentos e vinte e sete metros e
trinta centímetros) de comprimento,
no rumo de 419 48' 48" NE, tudo de
acôrdo com a planta SK.3197. oonstante do processo nc 4.479-70. do Ministério das Comunicações.
Art. 49 A Companhia Telefônica
Brasileira fica autorizada a promover
e executar, com seus recursos próprios, amigável ou judicialmente, na
forma da legislação vigente, a presente desapropriação ou instttuiçâo de
servidão de passagem.
Art. 5° Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela L~i nc 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação 'é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 6'.' aste Decreto entraràE:m
vigor na data da sua pubíteação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1971;
150Q da Independência '3 83Q da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. COt'settz
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DECRETO N'? 68.131
JANEIRO DE 1911

DE

28

PODER

DE

Declara de utilidade pública. para
fins de desapropriação, uma área de
terra destinada à construeão, pela
Companhia Telefônica Brasileira,
das suas oficinas, depósitos e demais dependências, na Freguesia do
Engenho Nôvo, na cidade do Rio
de romeiro, Bstaâo da Guanabara.

O Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item IH,
tendo em vista o
gos 59, letra h, e

República, usando
lhe confere o arda Constituição e
disposto nos arti69 do Decreto-lei

nv 3.005, de 21 de junho de 1941, de-

creta:

Art. 19 li: declarado de utilidade pú-

blica. para fins de desapropriação, um
terreno com acesso pelos fundos do
prédio TI'? 94, TIa rua Vísconde-de Itabaiana, com a área de 19. OOOm2 (de-

zenove mil metros quadracosr , sino centro da quadra. compreendída pelas ruas Visconde de Itabaiana, Peçanha da Silva BrandeIína Batalha, Baronesa do Engenho
Nôvo, Dois de Maio Souza BarHIS e
Bolívia, na Fl'eguesia do Engenho
Nõvo, na cidade do Rio de Janeiro
Estado da Guanabara, de propriedadé
de Manoel da Silva e sua mulher destin~do à construção, pela Companhia Telefônica Brasileira das st.as
oficinas, depósitos e demais dependências.
Art. 29 o aludido terreno tem o
formato de um polígono Irregular com
as seguintes características e confrontações: ao norte, 245,00m (duzentos
e quarenta e cinco metros) em quatro segmentos - o 19 de 171,OOm (cento e setenta e um metros), a par-tir
do marco M1 até com o marco M~
confrontando com os fundos dos
prédios sitos na rua Visconde de
Itabaiana número 82, pertencente a Hermínio Rodrigues número
6.4, pertencente a Júlio Pereira
Brasilio, nc 88, de Judith Soares, nc 94, de Piedade Jesus Valverde,
nv 102, de Anibal David Campos, número lfr6, de José Emílio dos Santos,
'nc 108, de Augusta Maria de Oliveira
e outros, nc 112, de Adão Dias vtetra,
nc 122, de José Nogueira. nc 124, de
Marína' dos Santos, no 126, de Elvira
Rodrigues, nv 146, de Alzira Lopes e
nv 148, de Antônio Alberta Carvalho;
o 29 de 17,50m (dezessete metros e
cinqüenta centímetros), entre os marcos M2 e Ms, confrontando COm o
tua~o

EXECUTIVO

prédio nv 148, sito na rua Visconde
de Itabaiana, de propriedade de Antônio Alberto Carvalho; o :P de 38,50m
(trmta e oito metros e cinqüenta centímetros), entre os marcos Ma eM.:,
confrontando com o prédio no 150,
sito na rua Visconde de Itaoaiana, de
propriedade de znce Cavalcanti; o
4',1 de 18,00m (dezoito metros) , entre
os marcos M~ e M~, confrontando com
o prédio ns 152, sito na na Visconde
de Itabaiana, de propriedade de Maria Amélía de Barros. Ao leste .. ,.
1.s1,90m (cento e sessenta e sete metros e noventa centímetros) em três
segmentos - o 19 de 24,OOm (vinte e
quatro metros), entre '1S marcos M"
e Mo, o 2Ç1 de 4,oOm (quatro metros) ,
entre os marcos Mo e M7 e o 39 de
139,90m (cento e trinta e nove
metros
e
noventa
centímetros) ,
entre os marcos M,. e Mo, confrontando com o imóvel sito na rua. Baronesa do Engenho NôVo nc 320, de
propriedade do Banco Central do
Brasil e os fundos da propriedade da
Companhia 'I'elefôníca Brasileira. Ao
sul, 188,50m (cento e oitenta e oito
metros e cinqüenta centímetros) em
dois segmentos - o 19 de 129,OOm
(cento e vinte e nove metros) em
curva, pelo alinhamento da futura
avenida Canal do Rio Jacaré; o 29
de '59,50m (cinqüenta e nove metros
e cinqüenta centímetros), em reta. até
encontrar a linha Oeste. A oeste,
74,OGm (setenta e quatro metros) ,
confrontando com o terreno pertencente a Carmem Nunes Martins: tudo
de acôrdo com a planta PT-n9 10.0n6
constante do processo nc 1918-70 do
Ministério das Comunicações.
Art. 3Q Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a' promover a desapropriação do referido terreno, na forma da legislação vigente,
com seus recursos próprios.
Art. 4',1 Nos têrmos do arugo 15, do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Let nc 2,786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imtssêo de
posse,
Art. 59 l1ste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrárto.
Brasflia, 28 de janeiro de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. coreetu
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DECRETO N9 68.132 ~
JANEIRO DE 1971

DE

28

DE

Declara
de utilidade públic:x, para
fins de desapropriação, u~a órea de
terra
deetiruuia à ammtíação
ao
'centro Telefônico "Consolação", na
cidade de São
Paulo, Estado de
Stio Paulo, a c,l,rgo da Companhia
Telefônica Brasileira.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 81, item In, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos arts. 59,
letra" h", e 69 do Decreto-Lei ..... "
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, jeereta:
Art. 19 lt declarada de utilidade publica, para fins
de desapropriação,
uma porção de terreno de forma tra-

85

faz uma deflexâo à direita de 859 4l)'
tudo de acôrdo com a planta ., ....
PT-N9 30.009 constante do processo
no 2961/70 do Ministério das Oomuní..
caçôes ,
Art. 39 Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover
a desaproprraçâo da referida porção
de terrreno, na forma da Iegíslação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 49 Nos têrmos do art. 15 do Decreto-Lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei no 2.786, de
21 de maio de 1956, a desapropríaçâo
é declarada de caráter urgente, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 59 1i:ste Decreto entra em vígor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de
janeiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.

pezoídal. com a área de 206,30m2 «tusentes e seis metros quadrados e ta-In- -Repúblíca .
ta decímetros quadrados), situada nos
fundos dos imóveis de propriedade de
EMÍLIO G. MEDICI
Henrique de 'I'oledo Lara, de nos 279
Hygino C. Ccrsetti
e 245 da rua da Consolação, na cidade de São Paulo, destinada à ampliação, pela Companhia 'I'elefôníca
Brasileira, da estação telefônica auDECRETO N9 68.133
DE 28 DE'
tomática existente na rua Martins
JANEIRO DE 1971
Fontes, 150-152, daquela cidade.
Declara
de utilidade pública,
para
Art. 29 A referida porção de terreno apresenta as seguintes caracterísfins de
desapropriação, a loja e
ticas e confrontações: mede 16,80m
sobreloja "A" e a respectita fração
(dezesseis metros e oitenta centímeideal do terreno do Edijicio sito a.
tros) pelo lado que se confronta cem
rua Francisco Sã, n 9 88, em Ipaneos fundos da maior porção do imóvel no 279 da rua da Consolação. dísma, na Cidade do Rio de Jtmeírc,
tando 24,80m (vinte e quatro metros
no Estado da Guanabara, destinae oitenta centímetros) do ahnhamendas
a instalações de serviços da;
to predial, lado ímpar, da rua da.
Consolação: pelo lado
direito faz
Companhia Telefônica Brasüeim;
uma derlexâo à direita de 369 35< mede 15,30m (quinze metros e trinta
O Presidente da República, usando
centímetros) , confronta
com
as das atribuições que lhe confere o
maiores porções remanescentes dos art. 81, item lII, da Constituição c.
imóveis números 279 e 245 da
tendo em vista o disposto nos arts. 5<:'.
rua da Consolação; pela linha -de letra "h", e 69 do Decreto-lei
fundos, faz uma deflexâo à di- no 3.365, de 21 de junho de 1941, d-ereita de 1449 25', mede 2980m
ereta:
<vinte e nove metros e oitenta centímetros), confronta com o lado esArt. te São declaradas de utilidade
pública, para fins de desapropríaçao,
querdo do imóvel 150/152 da rua
Martins Pontes, de propriedade da 8Xa loja "A" e respectiva sobreloja do
edifício sito a rua Francisco Sá, n9 88:,
proprtante: pelo lado esquerdo, faz
em Ipanema - Freguesia da Lagoa,
uma deflexâo à direita de 939 20', me..
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
de 8/70m (oito metros e setenta cenGuanabara, e a respectiva fração
tímetros) , confronta com o lado díideal
de 10/335 do terreno, destinada'!
reíto do imóvel de no 293, da rua da
a instalações de serviços da Campa..
Consolação, de propriedade do Tounhia Telefônica Brasileira.
rmg Club do Brasil; e, finalm-ente,
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Art. 2° O referido terreno tem (J
formato retangular e apresenta as ':;(eguíntes car.acterísticas: mede de testada 20,OOm (vinte metros) pela rua
prancísco Sá, lado esquerdo 60,OOm

(sessenta metros), confrontando com
o nv 86 da mesma rua fundos 20,OOm
(vinte metros), confrontando com o
nv 335 da rua Souza Lima, lado crreíto 60,OOm (sessenta metros), confrontando com a servidão da vila ..
nv 90. A loja mede 53,OOm2 (cinqüen-

ta e três metros quadrados) e a so-

breloja )17,OOm2 (cento e dezessete

metros quadrados). São proprtetanos
do terreno Arthur Chrístíano Leopcjdo Müller e sua mulher Elfriede Mul-

ler Gaugt. os quais prometeram vendê-lo a Hilton Uchôa Cavalcanti e
sua mulher Yolanda Carvalho Uchôa

Cavalcanti. em caráter írrevogáver e
irretratável, cujo preço já está quitado, tendo os promissários compradores feito construir no terreno, através
da Predial Uchôa Cavalcanti S.A., um
edífícío comercial com toja sobre.o[a e unidades comercíais, do qual prometeram vender a
Manoel Ribeiro
Henrtques e a André Albertina Heutiques as benfeítortats relativas à roie
e sobreloja "A" e prometeram ceder
os direitos aquisitivos da fração ídeal
de 10/335 do terreno, estando os promissários compradores e promissárroa
cessionários devendo parte do prece
tudo de acõrdo com o que consta
Processo nv 3456-70 do Ministério das
Comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia 'I'elefor.rca Brasileira autorizada a promover a
desapropriação da referida loja. ,<;0breloja e respectiva fração de 10/335
do terreno, na forma da Iegfstacâo
vigente. com seus recursos próprios.
Art, 49 Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-Lei ne 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 59 :f:-ste Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

do

Brasília, 28 de janeiro de 1971;
jndependêncía e 839 da
1509 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. conetu

EXECUTIVO

DECRETO

NQ 68. 134 DE
JANEIRo DE 1971

28

DE

Declara de «uuaoae pública, para fin8
de desapropriação, uma área de
terra destinada à instalação de uma
estação repetidora de microondas. e
uma faixa de terra para o acesso à
mesma, no Município de Colina, Estado de São Paulo, necessárias ao
desenvolvimento do Plano Trienal
das Rotas do Sistema de Microondas, a cargo da Companhia Telefônica Brasileira.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 81, item IlI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos arts. 5°,
letra "h", e,69 do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1Q São declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno com a área de 2.500,00 m2
(dois mil e quinhentos metros qU3.uraoos) e uma faixa de acesso ao
mesmo com a área de 24.905,00 m2
(vinte e quatro mil novecentos e cinco
metros quadrados) a serem desmembrados das maiores porções das propriedades dos Srs. Aimar Paro e Armando Paro. O terreno está situado
na propriedade do 81'. Aimar Paro,
no lado direito da estrada de acesso,
a um afastamento de 3,95 m <três metros e noventa e cinco centímetros)
do eixo da mesma, junto e antes do
terreno de propriedade da TV -Tupi Canal 4 no qual existe um marco Geodésico do Conselho Nacional de Geografia e outro topográfico, que dista
8,58 m (oito metros e cinqüenta e oito
centímetros) do vértice do prédio da
Estação Repetidora de TV <vértice
mais próximo) e 9,24 f i (nove metros
e vinte e quatro centímetros) do citado marco C. N . G. O lado direito do
terreno encontra-se demarcado por
cêrca de arame; está afastado 9,82 !TI
(nove metros e oitenta e dois centímetros) do marco Geodésico e 13,00 m
(treze metros) do marco topográfico.
A linha da frente é perpendicular aos
lados esquerdo e direito; o prolongamento da mesma vante está afastado
11,06 m (onze metros e seis centímetros) do marco geodésico e 19,73 m
(dezenove metros e setenta e três centímetros) do topográfico. O vértice,
formado pela linha da frente com o
lado esquerdo do terreno, pelo eixo da
respectiva faixa de acesso, dista
2.490,50 m (dois mil quatrocentos e
noventa metros e cinqüenta centíme-
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tros) da porteira de acesso à propriedade do Sr. Armando Paro localizada
na margem esquerda da estrada munícípaí "Barretos - Monte Belo",
considerando-se o sentido de Colina.
A faixa de acesso tem inicio na menolonada porteira; atravessa a propriedade do Sr. Armando Paro testaqueamento 11 mais 180,50 m -r- 3 mais
11,50m) no percurso de 1.855,00 m
(um mil oitocentos e cinqüenta e cinco metros) e, a seguir, a propriedade
do Sr. Aimar Paro (estaqueamento 3
mais 11,50 m - O) no percurso de
655,50 metros (seiscentos e cinqüenta
e cinco metros e cinqüenta centímetros) . O terreno e a faixa de acesso
ao mesmo, em Colina, Estado de São
Paulo, objetam à instalação de uma
estação repetidora de microondas,
pela Companhia Telefônica Brasíleira.
Art. 29 O aludido terreno tem o
formato quadrangular regular de 50,00metros tcínqüenta metros) de lado e
apresenta as seguintes características
e confrontações: de frente para a
faixa de acesso situada na proprfedade do Sr. Aimar Paro, no rumo de
759 30' NW; pelo lado direito, no rumo
de 149 30' ME, confronta-se em tôda a
extensão com o terreno de propríedade da TV-Tupi no qual estão íristaladas a tôrre e a Estação Repetidora da TV-Tupi - Canal 4; pela
linha dos fundos, no rumo de 751,1 30'
SE, confronta-se com o remanescente
da maior porção da propriedade do
Sr , Aimar Paro; pelo lado esquerdo,
no rumo de 149 30' SW, confronta-se
com o remanescente da maior porção
da propriedade do Sr. Aimar Paro.
No centro geométrico do terreno
existe um marco topográfico, donde,
a partir dali, se avista: o centro urbano de Barretos no rumo de 301,1 30'
NE e o centro urbano de Olímpia no
rumo de 87l? 30' NW.
Art. 3l? A faixa de acesso ao terrena, com 10,00 m (dez metrosà de
largura, 2.490,50 m (dois mil quatrocentos e noventa metros e cinqüenta
centímetros) de comprimento, perfaz
uma área de 24.905,00 mz (vinte e
quatro mil novecentos e cinco metros
quadrados); tem início na interseção
do prolongamento de seu eixo com o
da Estrada Municipal "Barretos Monte Belo", no ponto que dista
10.500,00 m (dez mil e quinhentos
metros) do prédio IU, sito na Rua 7
de Setembro nv 432, em Colina, pelo
alinhamento da estrada. A partir do
r
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aludido ponto de cruzamento, constderando o eixo da Estrada Municipal
"Barretos _ Monte Belo" em sentido
eontrárto ao do prédio - lU, o proIongamento do primeiro segmento da
faixa faz uma deflexão de 1019 54' 00"
à direita, mede 11,00 m (onze metros)
no rumo de 91? 53' 55" SE; no rumo
de 91? 53' 55" NW, o 19 segmento mede
180,50 m (cento e oitenta metros e
cinqüenta centímetros) até o estaqueamento n» 11; em 2l.' deflexâo, de
81? 12' 20" à direita, mede 150,00 m
(cento e cinqüenta metros) no rumo
de 1941' 35" NW até o estaqueamento
nc 10; em 31? deflexâo, de 89 45' 40"
à esquerda, mede 120,00 m (cento e
vinte metros) no rumo de 109 27' 15"
NW até o estaqueamento ns 9; em 4(\
deflexão, de 09 38' 00" à esquerda,
mede 350,00 m (trezentos e cinqüenta
metros) no rumo de 119 05' 15" NW
até o estaqueamento nv 8; em 5l.' deflexão, de 49l? 50' 40" à esquerda, mede
---400,00 m (quatrocentos metros) no
rumo de 60l? 55' 55" NW até o estaqueamento nv 7; em 61)- deflexâo, de
99 05' 15" à esquerda, mede 150,00 m
(cento e cinqüenta metros) no rumo
de 701,1 01' 10" NW até o estaque amenta no 6; em 7l.' deflexâo, de
129 09' 50" à direita, mede 85,00 m
(oitenta e cinco metros) no rumo de
57l? 51' 20" NW até o estaqueamento
nc 5; em 8lJ- derlexâo, de 17l? 41' 00" a
direita, mede 200,00 f i (duzentos metros) no rumo de 40l? 10' 20" NW até
o estaqueamento no 4; em 9l.' deflexão,
de 71,1 51' 00" à direita, mede 200,00 m
(duzentos metros)
no rumo de
329 19' 20" NW até o estaqueamento
nv 3; em 10l.' denexâo, de 391,1 23' 00"
à esquerda, mede 159,00 f i (cento e
cinqüenta e nove metros) no rumo de
711,1 42' 20" NW até o estaqueamento
nv 2; em IH deflexâo. de 49 36' 40" à
esquerda, mede 150,00 m (cento e cínqüenta metros) no rumo de 76l? 19' 00"
NW até o estaqueamento nv 1; em 12~
derlexâo, de 09 49' 00" à direita, mede
335,00 m (trezentos e trinta e cinco
metros) no rumo de 759 30' 00" NW
até o estaqueamento nv O; em 13~
deflexão, de 90l? 00' 00" à direita, dista
3,95 m (três metros e noventa e cinco
centímetros) do vértice formado peja
linha da frente do terreno com o lado
esquerdo, tudo de acôrdo com a planta SK-6.190 _ 2 fls. constante do
processo no 4.478-70 do Ministério das
Comunicações.
Art. év A Companhia Telefônica
Brasileira fica autorizada a promover
e executar, com seus recursos próprios,
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amigável ou judicialmente, na forma
da legislação vigente. a presente desapropriação ou instituição de servidão de passagem.
Art. 59 Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei no 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapro-

prtação é declarada de caráter ur-

gente, para efeito de imediata ímis-

são de posse.
Art. 69 ~te decreto erstrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de janeiro de 1971:
1509 da Independência e 831~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N,o 68.135 -

DE

29

DE

JANEIRO DE 1971

Dispõe sôbre a entrega, no exerczcw
de 1971, das quotas do Fundo de
Pa-rticipação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e do
Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e na
conformidade do disposto' no artigo
25 e seus parágrafos da Constituição,
e no Decreto-lei n. o 835, de 8 de sew
tembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 As quotas do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e as quotas
do Fundo de Participação dos Municípios pertencentes aos municípios
das capitais e aos de população superior a 75.000 habitantes, relativavas ao primeiro semestre de 1971, serão liberadas automàticamente .
Parágrafo único. Os planos de aplicação referentes ao exercicio de 1971
deverão ser entregues, até 30 de abril
de 1971:
a.' ao Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral, os planos dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos municípios das capitais

e dos de população superior a 500.000
habitantes;
b) ao Poder Executivo do Estado
em que estiverem localizados, os planos dos municípios com população
entre 75.000 e 500.000 habitantes,
para fins de análise e aprovação, em
esquema articulado com o Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 2. 0 A liberação das quotas do
Fundo de Participação dos Estados,
do Distrito Federal, e dos Territórios
e das quotas do Fundo de Participação dos Municípios pertencentes aos
Municípios das capitais e aos de população superior a 75.000 habitantes,
relativas ao segundo semestre de 1971,
ficará condicionada à aprovação dos
planos de aplicação pelo Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral - ouvido o Ministério da Fazenda
nos assuntos de sua competência -,
ou pelo correspondente Poder Executivo estadual, conforme couber.
Art. 3.0 Fica o Ministério da Fazenda autorizado a levar a débito das
respectivas contas do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e do Fundo
de Participação dos Municípios eventuais dívidas para com a União, de
quaisquer dessas entidades, ou de seus
órgãos de administração indireta, inclusive as oriundas de prestação de
garantia não resgatada nos prazos estipulados, dando ciência ao Tribunal
de Contas da União.
Art. 4. 0 As quotas do Fundo de Participação dos Municípios relativas ao
exercício de 1971 e pertencentes aos
Munícípíos com população inferior a
75.000 habitantes serão liberadas automàtlcamente, para posterior comprovação do atendimento das prlor-ldades setoriais, bem como do cumprimento das disposições do presente decreto e das demais normas constitucionais e legais que regem a matéria.
Parágrafo único. Os planos de aplicação dos municípios de que trata
êste artigo, referentes ao exercício de
1971, deverão ser encaminhados, até
30 de abril de 1971, ao Tribunal de
Contas da União.
Art. 5.0 Nos casos de inobservância
dos prazos estabelecidos neste decreto
para a entrega dos planos de aplicação referentes ao exercício de 1971,
será suspensa a liberação das quotas
respectivas.
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Parágrafo único. Nas hipóteses das
alíneas a e b do parágrafo único do
artigo }.O, a suspensão do pagamento
das quotas caberá ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
que comunicará essa providência ao
Tribunal de Contas da União, cabendo
a êsse órgão; na hipótese do parágrafo
único do artigo 4.°, a mesma competência.
Art. 6.° Dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, e do Fundo
de Participação dos Municípios, será
destinado a despesas de capital:
I - Um mínimo de 30% (trinta por
cento), no caso dos municípios com
receita anual igualou Inferior a Cr$ 5
milhões e dos Estados com receita
anual igualou inferior a Cr$ 250 milhões;
II - Um mínimo de 50% (ctnqüenta por cento), no caso dos muni:'
cípios com receita superior a Cr$ 5
milhões e dos Estados com receita superior a Cr$ 250 milhões.
Parágrafo único. Fica vedada, para
gastos correntes ou de capital, a utilização de recursos em despesa de
simples embelezamento urbanístico,
ou de caráter supérfluo ou suntuário,
nessa classificação não se incluindo
os dispêndios com a preservação do
patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 7.° Os recursos dos Fundos de
que trata o presente decreto serão
obrlgatórfamente aplicados pelos Estados, Distrito Federal, Territôrios e
Municípios em conformidade com as
prioridades e diretrizes dos planos e
programa do Govêrno Federal, respeitadas as condições regionais e Iocars.
Art. 8.° Para cumprimento do disposto na alínea c do § Lodo art. 25
da Constituição, e considerados os
aspectos relativos ao grau de desenvolvimento e às condições regtonaís
específicas, os municípios darão prioridade, na utilização dos recursos em
referência, ao ensino primário e médio e à Saúde e Saneamento, enquanto
os Estados, Distrito Federal e 'I'errttórios, além dos setores citados, darão prioridade à construção da Infraestrutura de Energia, Transportes e
Comunicações, e ao fortalecimento
dos respectivos bancos e companhias
de desenvolvimento, podendo atender
igualmente, quanto possível, aos ín-
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centivos ao desenvolvimento agrícola
e industrial e ao ensino superior.
$ 1 Observar-se-á, na utilização das
quotas de participação, o critério de
destinação de um mínimo de 20%
(vinte por cento) à Educação e de
10% (dez por cento) à Saúde e Saneamento.
ç

§ 2.° Os Estados e o Distrito Federal observarão, ainda, na utilização
das quotas, a norma de destinação
de, no mínimo, 10% (dez por cento)
ao apoio à extensão rural, assim como
de 10% (dez por cento) aos fundos de
desenvolvimento constituídos nos respectivos bancos e companhias de desenvolvimento, na forma do art. 7.4
do Decreto-lei n.e 835, de 8 de setembro de 1969.

§ 3.° Para os fins do estabelecido
no artigo 6.°, os recursos destinados
ao apoio à extensão rural e aos fundos de desenvolvimento, referidos no
§ 2.° dêste artigo, serão classificados
como "Transferências de Capital
Contribuições Diversas".
§ 4.° Os Estados e municípios
do
Nordeste darão preferência, na, aplicação de suas quotas, à conclusão de
obras prioritárias em que atuaram as
frentes de trabalho constituídas para
atender às -populações atingidas pela
sêca.
Art. 9.° O Poder Executivo federal
poderá, em casos excepcionais, autorizar alterações dos percentuais estabelecidos nos §§ 1.0 e 2.° do art. 8.°.

Art. 10. Fica estendido ao exercicio de 1971 o disposto nos Decretos
nvs. 66.259, de 25 de fevereiro de 1971J,
e 67.322, de 2 de outubro de 1970.
Art. 11. O Poder Executivo federal
poderá condicionar a liberação das
quotas do Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios e do Fundo de Parbícípação dos Municípios:
I ~ A assinatura de convênios que
assegurem adequada divisão de responsabilidade entre a União, Estados
e Municípios, assim como a integração dos respectivos serviços, princtpalmente nos setores em que haja
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maior volume de tarefas de sentido
local;
II -

À

prestação, exclusivamente

para fins de
necessários à

informação, de dados

adequada articulação
entre os programas nacionais e estaduais ou municipais, notadamente
com referência à programação e execução orçamentária, a implementação
de planos e projetos prioritários e à
atuação dos estabelecimentos de crédito oficiais;
IH - A apresentação, à Comissão
de programação Financeira, também

exclusivamente para fins de informação, dos cronogramas de desembõlso

trimestrais dos

Estados, do Distrito

Federal, dos "I'errttóríos e dos Municípios de mais de 500.000 habitantes.
Art. 12. Os planos de aplicação a

que se refere o presente decreto deverão apresentar necessàrtamente .a
programação total de díspêndíos ,,- da
unidade governamental para o exercício de 1971, através de recursos orçamentários e de outras fontes, sob a
forma de programas e principais projetos, com maior detalhamento nos
setores prioritários mencionados e
destacando as aplicações com recursos das quotas de participação.
Art. 13. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
150,° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 68.136 -

DE

29

DE

JANEillO DE 1971

Dispõe sôbre reserva Cl6 • ncuienies
não liquidados das Socieflades de
operum no ramo de
Seguros que
Acidentes do Trabalho.

O Presidente da Republica, usando
da atribuição que lhe c.mfere o artigo 81, item lII, da Oonetituíçâo,
decreta:
Art. 10 As Sociedades Seguradoras, que operam no ramo de Acidentes do Trabalho, cujas carteiras se
encontrem em liquidação, por fôrça
da Lei n'' 5.316, de 14 de setembro

de 1967, relativa à integração do seguro de Acidentes do 'I'ranatho na
Previdência Social, continuam obrigadas a constituir Reservas 'I'écnícas
de acidentes não líq uidados .
Art. 2° No exercício de 1970, o
cálculo desta reserva obedecerá aos
critérios de
apuração estabelecido
pelo art. 27 do Decreto n'' 13.809, de
5 de junho de 1945, exceto para os
casos de incapacidade permanente,
cuja avaliação correspondcrá a 25%
do custo médio dos acidentes liquidados a êsse titulo, no referido exercicio de 1970_
'Art. 3° asee Decreto entrará em
vigor na data de sua pubüeação revogado o Decreto n'' 63.9-19, de 31 de
dezembro de 1968 e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
150° da Independência e 63° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Prtüini: de
Moraes

DECRETO N9 68.137 JANEIRO DE 1971

DE

29 DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200. de '25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem 1 (um) cargo
de Técnico de Contabilidade,
.
P-701.13. A, ocupado por vttobaldo de
Lima Cardoso, oriundo do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente do extinto Departamento dos Corteíos e
Telégrafos, mantido o regtrne jurídico
do funcionário.
Art. 29 A redistribuição ae que t-ate
este Decreto não homologa sítuaçâo
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária a l:.Ol·ITWS administrativas em vigor.
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Art. 39 O órgão de pessoal sob cuja:

jurtsdiçáo se encontrava o cargo ora
redistríbuído remetera, no prazo de
30 (trinta) dias, a. contar da publicação dêste Decreto, ao do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o assentamento Iuncíonal do
servidor mencionado no artigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a perceber pela
dotação do órgão de origem, até que
orçamento do Departamento Nacional de Estradas de Rocagem consigne os recursos necessárrcs ao pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
1509 da Independência E: 83'} da
República.

°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Hygino C. COTS8W

DECRETO Nl? 68.138
DE 29
JANEIRO DE 1971'
Declara a caducidade
que menciona.

dos

DE

decretos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
S1, item IH, da Constrtutção e nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (CÓdigo de Mineração), alterado pelo Decreto-Ie1 nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:'
Artigo único. São declarados caducos os seguintes Decretos:
NQ 1.846, de 17-7-1939, que concedeu
a Vitória Oaram de Figueiredo Neves,
José Zuquine de Figueiredo Neves,
Fuad Caram
de
Guimarães, Tito
Marques Guimarães, Fuad éaram,
Faride Caram Lopes Cançado, Are210 Lopes .Cançado, Suraía Catam,
Emílio Caram, Jamil Oaram, Alberto
Caram, Jeni Catam e Camíl Caram,
o direito de lavrar pirita e manganês, nos lugares denominados Gambá
ou Agua Santa e Bom Sucesso, no
distrito, munícípío e comarca de Ouro
Prêto, Estado de Minas Gerais, o qual
foi retificado pelo Decreto uc 1937,
de 24-8-1939 (Processo DNPM ....•.
813.207-68) ;
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N'? 10.016, de 17-7-1942, que concedeu a Jayme de Souza Barbosa o dl ...
reito de lavrar díatomíta, em terrenos situados no lugar denominado
Dois Irmãos distrito e munícípío de
Recife, Estado de Pernambuco (Processo DNPM-3.6ü6-41);
N° 10.457, de 16-9-1942, que concuueu a Antonio Notínt Junior, o díreílo de lavrar jazida de grafita no lU
car denominado Fazenda da Saudade, munícípío de São Fidelis, Estado
do Rio de Janeiro, cujos direitos de
lavra roram
cedidos à Companhia
Brasileira de Mineração de Grafita
(Processo DNPM-2. 944-38);
NÇl 12.359, de 10-5-1943, que conceaeu a Horàcío Beltort Sabíno o direito de lavrar jazida de carvão, artuada no Lote nv 8, -do imóvel denominado Fazenda JaboticabaJ e Marim bando ou Carvãozinho, no distrito de Jaboti, muníctpío de 'I'omaaína,
Estado do Paraná, o qual toí alterado pelo de no 16.101, de 19-7-1944
(Processo DNPM-5.667-41);
NQ 12.763, de 30-6-1943, que concedeu a Díatomtta Industrial Limitada,
o direito de lavrar Jazida de dtatomtta, no lugar denominado Lagoa'
Pajuçara, município de Soure, gstado do Ceará (Processo DNPM
.
3.441-39);
NQ 14.782, de 16-2-1944, que concedeu a Companhia Paulista de Mineração, o direito de lavrar argila, em
terrenos situados nos arredores
da
estação de Oapuava da São Paulo
fhtllway Co., no
distrito de Mauá,
munícípío de Santo Andre, Estado de
São Paulo, o qual foi alterado. pelo
Decreto nv 16.293, de 2-8-1944, que pot
sua vez foi retificado pelo de núme1'0 17.704, de 31-1-1945 (Processo ..
DNPM-5.594-42l;
NQ 16.668, de 27-9-1944, que concedeu a Emprêsa Mineração Geral do
Brasil Ltda., o direito de lavrar jazada de carvão mmeral, no lugar denominado Sete Irmãos ou Rio gangào, distrito e município de Crtcíúma,
Estado de Santa catarina, cujos díreítos de lavra foram cedidos à Bocíedade Carbonífera Rio Maína Ltda.,
li qual foi incorporada pela Socíedade Carbonifera Monte Negro Ltda.
(Processo DNPM-9. 000-42);
NÇ" 18.133, de 21-3-1945. que concedeu à Companhia Industrial de Mineração e Obras, o direito de lavrar
Jazida de carvão mineral, em terrenos
4
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pio de Itapeva, Estado de São Paulo.
(Processo DNPM - 255-46);
W' 25.637, de 6-10-1948, que conceoeu a José Gomes de Matos, o direito
de lavrar calcário dolomttíco e asseorados, em terrenos do ímovel denominado Santa Catarina, distrito e
vrar minério de manganês e assocía- muníctpío de
Marquês de Valença,
dOS, em terrenos de propriedade de
Estado do Rio de Janeiro (Processo.
Maria Coelho Neto, situados nos luDNPM - 5.907-46);
gares denominados Gambá, Córrego
N<:' 25.684, de 18-10-1948, que conda Olaria e Córrego das Gorduras
distrito e município de OUro Prêto; cedeu a Alfredo Severino de AraÚJO,
Estado de Minas
Gerais (Processo o direito de lavrar ouro, em terrenossituados no lugar denominado Catolé,
DNPM-l.037-41) ;
distrito e munícípío de Teixeira, EsNv 21.551, de 31-7-1946, que concedeu a Empresa de Mineração Usina tado da Paraíba, cujos direitos de lavra foram cedidos a Levy Lopes Pede Oxido Vila Rica Ltda .• o direito
de lavrar oxido de ferro, acres e as- reira (Processo DNPM - 7.795-44);.
N9 26.379, de 18-2-1949, cue consociados, em terrenos da fazenda denominada Pedra Grande, distrito de cedeu a Adriano Oswaldo Mor.aco, o
direito de lavrar jazida de bar.tine e
Antônio Dias, município de Duro Prêto, Estado de Minas Gerais (Proces-... associados, no lugar denominado 'Taboleíro, distrito e município de Cêrro
50 DNPM-2.772-36);
Azul, Estado do Paraná, cujos direiNQ 23.628, de 3-9-1947, que concetos de lavra foram cedidos a Carlos
deu a Fernando Cretella o direito de
Kuenerz Mineração Ltda. (Processo:
lavrar argila refratária e assocíados,
DNPM-l1.897-43) ;
em terrenos situados no lugar donoN.Q 27.038, de 9-8-1949, que conceminado Lago, distrito de Itaíacoca e
deu a Bartolomeu Anacleto do Nasmunicípio de Ponta Grossa, Estado
cimento, o direito de lavrar quartzito,
do Paraná (Processo DNPM
.
e associados, em terrenos situados no
10.004-44) ;
imóvel denominado Sítio Morro ReN9 24.216, de 17-12-1947, que condondo, distrito de Floriano, municícedeu a Adilia Guedes de Oliveira
pio de' Barra Mansa, Estado do Rio
o direito de lavrar argila e associa- de Janeiro (Processo DNP~1-3. 692, de1943) ;
elos, em terrenos situados na Fazenda
Surdo, no sexto (6 9 ) distrito do muN9 28.801, de 27-10-1950. que connícípío de Nova Iguaçu, Estado do
cedeu a Armando Vitória Bel e Fábio
Rio de Janeiro (Processo DNPM Salvador Beí, o direito de lavrar areia
ti. 778-43) ;
quarteífera e .assocteoos, em terrenos.
de sua propriedade situados no disNO? 24.461, de 4-2-1948, que concetrito e município de São Vicente, Esdeu a Roberto Santos, o direito de
tado de São Paulo (Prccesso DNPMlavrar jazida de areia silicosa,
em
4.152-47) ;
terrenos de propriedade de .João FranN9 29.289, de 19-2-1951. que concisco Benadorp, situados no lugar de ..
cedeu a Leon Nícoiau Nogueira' de
nominado Sttto Miu ou Imbíú, em
Borba,
o direito de uav.ar mica e asPraia Grande, distrito e munícípío de
sociados, em terrenos devolutos sj-.
São Vicente,
Estado de Sâo Paulo
tuadog no lugar denominado Bugre,
(Processo DNPM - 3.06:5-47r;
distrito de Chonín, mtmícípío de GoN9 24.895, de 28-4-1948, que convernador Valadares, S.;tado de Minascedeu a Aldo Alexandre Faeí, o dtGerais (Processo DNP:'J.{·5.()31-45);
reíto de lavrar Jazida de caunm e asNQ 30.151, de 8-11 ·1951, reti âcadu
socíados, em terrenos SItuados no S1pelo Decreto nc 30. 'i46. de 14-4-1952,
tio Laranja Azêda, bairro Sào .Ioao
que concedeu à Emprêsa de Minerado Caputera, distrito e munícipío de
ção Manuel Nunes Lt:la., o direito
Mogr das Cruzes, Estado de Sáo Paude lavrar cauüm e assoc.ados. em terlo (Processo DNPM - 3.204-43);
renos de propriedade de José Gaíba,
NQ 25.238, de 19-7-1948, que conno lugar denominado Parque Brístol,
cedeu a José Fernandes Líco, o direito
distrito de Saúde, município de São
de lavrar calcário e associados. na
Paulo, Estado de São Paulo (Processo
fazenda da Serra, distrito e muntcíDNPM-6.686-49) ;

situados no lugar denominado Alían-

ça, distrito de Cerquilho, município
de Tiete, Estado de São Paulo (Processo DNPM-9.972-42);
NO? 20.628, de 20-2-1946, que conceceu a Elias Oaram, o direito de la-
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N9 30.331, de 21-12 ·1951, que conreíra, situados no lugar denominada
.cedeu à MineraçãoN. Malouf Ltda.,
Taguarf-Guassú, distrito e município
o direito de lavrar areia quartaosa, no
de Itapeva, Estado de São Paulo
lugar denominado Mumbetubuçú, dis(Processo DNPM-964-4&);
trito e município de São Vicente,_ EsN? 41.131 de 12-3-1951, que concetado de São Paulo (Processo DNPMdeu a Rosirio Muccíolo, o díreito de
3.300-49) ;
lavrar
caulim, em terrenos de sua
NQ 32.638, de 30-4~1953. que concepropriedade situados no lugar denodeu a Waldemiro de Oliveira Gomes,
minado Fazenda Fortaleza distrito e
o direito de lavrar cass.tenta. na remunícípio de Guarulhos, Estado de
gião do Igarapé dos ín.dias, muníciSao Paulo (Processo DNPJ\Il-6.532-54);
pio de Macapá, 'I'errt -ono Federal do
N9 41.'708, de 24-6-1957, que conceAmapá (Processo DNPM-3.698-47);
deu à Mineração Tigre t.vsa., o di ~
NQ 34.697, de 25-11-1953, que conreito de lavrar mármore. em terrenos
cedeu a Bermní Mônaco o direito de
de propriedade de Almir jç Castro e
lavrar ardósia, em 1;,~tTenOS de proArmmdo Porfírío de Casta I), si tuado
priedade de João Gonçalves de .átaíno lugar denominado Tigre, distrito
des na bairro de Jnhaíba, distrito de
de Tunas, município de Rio Branco
BrÚ~a€1eiro Tobias, muiücípío de Sodo Sul, Estado do Paraná (Processo
rocaba, Estado de São Paulo (ProDNPM -1. 687-54) ;
cesso DNPM-868-53);
N9 41.810, de 10-7-1957, que conceN9 35.813, de 12-7-1954, que condeu a João Felisberto Neto, o direito
cedeu a Sertórto da Rosa, o díreítc-: de lavrar talco e associados, no lugar
de lavrar calcário, em ten cno de prodenominado Córrego do Paiol. rustrlto
priedade de Cândida de Souza ~ohn
de Ibitirama, município de Alegre,
son, situado no lugar denominado
Estado do Espírito Santo (Processo
Mussunguê. distrito de votuverav?,',
DNPM-2.821'49) ;
município de Cerro àzin. Estado ao
N9 44.534, de 24-9-1958, que conParaná, cujos direitos de lavra foram
cedeu à Viação Férrea d-o Rio Grande
cedidos para Indústrias de Cal Ltda.
do Sul, o direito de lavrar carvão mt(Processo DNPM-3. 333 ~44) :
neral, em terrenos de propriedade de
N9 37.754, de 17-8-1955, que conAlfredo Plôres de Freitas f: outros, SIcedeu a Luiz Laurenza, o direito de
tuado no lugar denominado Minas de
lavrar argila, em terrenos de sua' proButiá, distrito de Butiâ, munícípto de
priedade, situado no lugar denomiSão Jerônimo, Estado do Rir, Grande
nado Bairro Aracaré, distrito de Itado Sul (Processo DNPM-7 292-49) ;
quaquecetuba, município de Mogí das
N9 46.748, de 26-8-1959, que conceCruzes, Estado de São Paulo (Prodeu a Albino Abreu Fíguerredc, o dicesso DNPM-2. 99'5-54) ;
reito de lavrar bauxita, :1,.) imóvel SIN9 38.451, de 2B-12-1955. que contio das Rosas, distrito .íe 'I'aíaçupeba,
cedeu a Mário Gerardi, o direito de
município de Mogi das Cruzes, Estado
lavrar ardósia, no lugar uenomínauo
de São Paulo (Processo DNPM-Z.109,
Sitio Pinheiros ou Nhanguçu, naírro
de 1953);
Tomé Gonçalves, distrito e municíNIl 48.785, de 12-8-19430, que conc~
pio de Guarulhos, Estado de São
deu a Henrique Nora Júnior o dtPaulo (Processo DNPM-4b6-53);
reito de lavrar feldspato c quartzo, em
N9 39.403, de 13-6-1956, que conceterrenos de sua propriedade na radeu a Samuel Klabin, o direito de lazenda São Luiz, distrito e munlcípío
vrar caulím e associados, em terrenos
de Barra do Píraí, Estado do Ri-o de
de propriedade das Indústrias Klabin
Janeiro (Processo DNPM-1. 263-56) ;
d- Paraná celulose S. A.. situado no
NQ 48.786, de 12-8-1960, que concelugar denominado Quarteirão do Tandeu a Wilson Francisco Capellini, o
que, distrito e município de Araucádireito de lavrar argila, em terrenos
ria, Estado do Paraná, o qual foí rede propriedade de Míneraçâc e Cotificado pelo Decreto nv 41,319, de
mércio Argtlux Ltda .. no lugar de10-4-1957 e publicado no Diári,o otinominado Estrada das Aroeiras, diseial da União em 20-4-1957 (Processo
trito de Judiapeba, município de Mogi
DNPM-3.107-50) ;
das Cruzes, Estado ãe São Paulo
NQ 39.559, de 12-'7-1956, que conce(Processo DNPM-1.944-fig):
deu a Indústrias Calcárias Pereira:
Leite Ltda., o direito de ravrar doloN9 49.007, de 4-10-1960, que concemita e associados em terrenos de
deu a Ubaldo Sales da Fraga, o dipropriedade de Alcindo Fontes Ferreito de lavrar mica, em terrenos de-
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volutos no lugar denominado Córrego
Santo Antônio, distrito e município

de São Sebastião do Maranhão, Estado de Minas Gerais (Pr'J{;. D.!.':PM6.439-54) ;
N9 53.177, de 11-12-1963, que concedeu à Míneraçâo Bico D' Arara
S.A., o direito de lavrar cassiterita,

em terrenos de sua

)1'

opriedade, no

lugar denominado Enxertado distrtto
e município de Carnaúba dos Dantas. Estado do Rio Grande do Norte

(Processo DNF'M-7 .029-50):

N? 55.463, de 5-1-1965. Que conce-

deu a Genor Maragno, o direito de
lavrar fluortta. em terrenos de sua
propriedade, situados no lugar denominado Ribeirão da Areia, distrito de
Azambuja, município de '1 uoarâo, Es-

tado de

Santa Catarina

(Processo

DNPM-6.771-59) .

Brasília,

29

de

janeiro de 19}'1;.
e 839 da

da Independência
República.
1509

EMÍLIO G.

cãaia que apresentou, convenientemente elaborados em obediência à
lei brasileira, e com o capital social
de c-s 5.469 GuO,OO (cinco milhões,
quatrocentos e sessenta e nove mil
cruzeiros), aumentado qUE: foi em
virtude de: a) Correção monetária
do Ativo :mO.JüiL'J.,QO nt..s têrmos da
Lei nv 4.357, de ~6 de julhe de 1964;
b) Reinvestímento -te lucros, consoante declaração firmada por seu representante legal datada de 19 de
novembro de 1970.
Art. 29 1:tste Derreto entrará em
vigor na data de sua pt.bücaçâo, revogadas as disposições em contrárío,
Brasília,

29

de

jeneíro de 1971;
e 839 da

150"" da Indepenaeucía
República.

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Marcus
Vinictus
Moraes

Pratini

ãe

MÉDICI

Antõnto Dias Leite Júnior

DECRETO
DECRETO NI? tio

l:~iJ

Ji\NEmO DE.

_. DE 29 DE

1~J11

Concede J'tacwnao,;Wç{J/J a sociedaae
Iâetro Goldwyn-Mayer do Brasil,
sob a tienommaçac de MeZ:ro-Golawyn-Mayer Filmes do Brasil S. A.
o . Presidente da República, usando
da atribuição que Ih8 contere o arngo 81, item UI, ria r onstrtutçâo, e

nos têrmos do Decreto-ter nv 2 .627,
de 26 de setembro de. 1940, decreta:
Art. 19 E' concedida nacionalização à socíadane Metr c-GoldwynMayer do Brasil, cujo ob retive social
é a distribuição de filmes cinematográficos, com sede na cidade de .jersey, Estado de New -Iersey., Estados
Unidos da América de Norte, autorizada a tuneionar no Brasil, através de Decretos Federais
último
dos quais soo o número 66.584, de 18
de maio de .1870, sob a denominação
de Metro-Goldwvn -Mayer Filmes do
Brasil S. A., tendo em vista a transferência da sua sede socía- para a cidade do Rio de Janehc Estado da
Guanabara, República Pe deratíva do
Brasil, consoan.e de.vberaçao aprovada em Assembléia-Geral Extraordinária de acíomstas, reahzada a 19 de
março de 1970, com os Estatutos So-

°

N° 68.140 -

J ~N8IRO JJE

DE :19 DE

1971

Autoriza o iumcumamcmto da Escola
Superior de Educação Física e Técnicas Desportivas CI·8
Araçatuõa,

SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuíçáo Fe~
deral, de acôrdo com o arbigo 47, da
Lei nv 5.540, de 2J de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Iel número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv CJ.l"'E
.i. 739-70, do
Ministério da Educaçào e Cultura,
decreta:
Art. 1"" Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Edueaçâo Física e Técnicas Desportivas.
de Araçatuba, na cidade. de Araçatuba, Estado de Sao PaUlO.
Art. 2l) este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 ue janeiro de 1971;
1509 da Independência e 83"" da
República.
EMÍLIO G.

MÉD:í'~I

Jarbas G. Passarinho
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N° 68.141 ~ DE
JANEIRO DE 1971

DECRETO

29

DE

Concede autorização à Sociedade
Seguradora Estrangeira para aumental' o capital de suas operações
no
Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 10 11: concedida autorização à
Greaf American Jnsurance Company,
com sede em Nova York, Estados
Unidos da América, autorizada a
funcionar no Pais pelo Decreto n15.690, de 21 de setembro de 1922,
para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguro no Brasil,
de Cr$ 892.151,99 (oitocentos e noventa e dois mil, cento e cinqüenta e
um cruzeiros e noventa e nove centavos)
para Cr$
1.251.148,63 (um
milhão, duzentos e cinqüenta e um
mil, cento e quarenta e oito cruzeiros
e sessenta e três centavos), conforme
deliberação de sua Diretoria em reunião realizada a 23 de junho de 1970.
Art. 20 :E:ste Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
150" da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Prattmi de
Moraes

DECRETO

N9 68.142
DE
JANEIRO DE 1971

29

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de Cactioeiro de ltaqiemirim, ES.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de J.968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n.c CFE 1.769-70 do Ministério da Bducaçào
e Cultura, decreta:
Art. 19 Ê concedido reconhecímento
á Faculdade de Direito de Cachoeiro

de Itapemirtm, da Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim, no Estado do
Espírito Santo.
Art. 2'? :E:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de
janeiro de 197~;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N°

68.143
1971

DE

29

DE

JANEIRO DE

Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para. aumentar o capital de suas operações no

Brasil.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíção, decreta:
Art. lO E' concedida autorlzaçâo
à The Home Insurance Companv,
com sede em New vork, Estados
Unidos da América, autorizada a
funcionar no País pelo Decreto número 14.549, de 16 de dezembro de 19:?C,
para aumentar o capital destanadc
às suas operações de se~~ro no Brasil, de ors 442.473,33 tquatrocentos e
quarenta e dois mil, quatrocentos e
setenta e três cruzetros e trinta e
três centavos) para Cr$ 1.575.923,43
(um milhão, quinhentos e setenta e
cinco mil, novecentos e vinte e oito
cruzeiros e quarenta e oito centavos),
conforme deliberação de sua diretoria em reunião realizada a 14 de outubro de 1969.
Art. 2" mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

Marcus

Moraes

MÉDICI

Vinicius

Pratini

de
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DECRETO NQ 68.144 -

DE

29 nE

.JANEIRO DE 1971

Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

Art. 29 sstc Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
1509 da Independência' e 839 da
República.
EMÍLIO G.

O Presidente da República, usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuíçâo do
Brasil, decreta:
Art. 1ç ~ concedida autorização à
Amerícan Motorists Insurance Company, com sede em Chicago. Illínoís,
Estados Unidos da América do Norte,
autorizada a funcionar no Pais pelo
Decreto nv 38.165, de 31 de outubro
de 195'5. para aumentar o capital uestina.de às suas operações de seguro
no Brasil, de C1'$ 900.000.00

centos mil cruzeiros) para

(nove-

ors...--.--,.

1.150.000,00 (um milhão, cento e cin-

qüenta mil cruzeiros), mediante aproveitamento de Reservas e Fundos disponívels, conforme resolução do Comitê Executivo de sua Díretorta, em
reunião realizada a 16 de abril de
19'70.

Art. 29 aste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 19'71;
1509 da Independência c 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N9 68.145 - DE 29 DE
JANEIRO DE 19'71
Autoriza o funcionamento da Faculdade Estadual de Medicina do Pará
o presidente da Repúbaca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da consucnçêo Federa.l, de acordo com o art..go 47, da
Lei nv 5.540, de 28 de no lembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de- 1969,
e tendo em vista O que COnsta do Processo no OAB - 2.165-70. da Ministério da Bducaçào e Cultura. decreta:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Estadual de
Medicina do Pará, mantida pela Fundação Educacional do Esta:.l;) do Pará,
na cidade de Belém, Pará,

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.146 - DE 29 DE
JANEIRO DE 1971
Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para lI'u.mentar o capital de suas operações no
Brasit,

O Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere

o

artigo 81, item III, da Constituição
do Brasil, decreta:
Art. 10 É concedida autorização
à Insurance Company of Nortn América, com sede em Filadélfia, Penstlvânía, Estados Unidos da América
do Norte, autorizada a funcionar no
País pelo Decreto u.c 43.813, de 4 de
junho de 1958, para aumentar G capital destinado às suas operações de
seguro no Brasil, de Cr$ 428.000,00
(quatrocentos e vinte e oito rrLÍI cruzeiros). para Crg 1.001.250,00 (um
milhão, um mil duzentos e cinqüenta cruzeiros), conforme deliberação
de sua Diretoria, em reunião realizada li 6 de maio de 1970.
Art. 2° ãste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinícius
Moraes

Pra:tini

de

DECRETO N." 68.147 - DE 29 DE
JANEIRo DE 1971
Concede nacionalização à sociedade
Wilson, Sons & Company Limiteâ,
sob a denominação de Companhia
Wilson Sons de Administração e-Comércio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso lII, da Constdtuíçâcv e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1Q E' concedida nacionalização
à sociedade Wilson, Sons & Company
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Limited, cujo objetivo social é a adArt. 39 Este Decreto entrará em viministração de bens, com sede na cigor na data de sua publicação, revodade de Londres, Inglaterra, autoriza- gadas as díspostções em contrário.
da a funcionar no Brasil, através de
Brasíüa, 29 de
janeiro de 197t;
Decretos Federais, o último dos quais
sob o nv 62.992, de 16 de julho de 1968, 150" da Independência e 83" da
República.
sob a denominação de Companhia
Wilson Sons de Administração e Comércio, tendo em vista a transferênEMÍLIO G. MÊDICI
cia de sua se-te social para - a cidade
Orlando Geisel
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, República Federativa do Brasa,
consoante deliberação
aprovada em
Assembléia Geral Extraordinária de
DE'CRErO N." 68.149
DE 1 DE
acionistas, realizada a 16 de março de
FEVEREIRO DE 1971
1970, com os Estatutos Sociais que
apresentou, convenientemente elaboRetiístrítnu, cem. o respectivo cciuumrados em obediência à Lei brasileira, e
te cargo do Ministério da Saúde pao capital social, que era de
.
ra a Universidade Federal do Rio
Ct'S 99.038,00 (noventa e nove mil "!
de Janeiro, e dá outras oromasntrinta e oito cruzeiros), elevado para
ores.
CrS 5.074.586.00 (cinco milhões setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis cruzeiros), por meia de
O Presidente da Repúbtíca, usancapitalização do saldo de "Reserva "uo das atribuições que lhe contere <J
para o Futuro Aumento de Capital", artigo 81, item lU, da Constítuíçac
bem como resultado líquido de ReaFederal, e tendo em vista o díspoctn
valtaçâo do Ativo imobilizado, COn3(j- no artigo 99, ~ 29, do Decreto-lei. ...
ante resolução da Diretoria, anroveda nv 200, de 25 de reveretro de 1967, deem reunião realizada a 16 de março
ereta.
de 1970.
Art. 19 Fica redíetrfbuído, de aoôrdc
Art. 29 aste Decreto entrará em vi- com o § zc do artigo 39 do Decreto ..
gor na data de sua publicação, revnnv 65.871, de 15 de dezembro de 1lJ69,
gadas as disposições em contrário.
para o Quadro único de Pessoal da
Brasília, 29 de janeiro de 1971;
Universidade Federal do Rio de Ja1509 da Independência e 839 da
neiro 1 (um) cargo de Pesquisador
República.
em Bíologra,
Código TC-1501.20-}\
EMíLIO G. MÉDICI
ocupado por Firmino 'I'ôrres de Castro, oriundo do Quadro de Pessoal Marcus Vinicius Pratini âe Moraes
Parte Permanente - do Minístérío
da Saúde, mantido o regime jurtdíco
do servídor ,
DECRETO N9 68.148

DE

2~

DE

JANEIRO DE 1971

Cria a COmissão de Estradas de !<oâaçem: n9 4 (CER-4) e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ,.
Art. 81, item UI, da Oonstttuicâo. e
de acôrdo com o Artigo 46 do Decreto-Lei ne 200, de 25 de tevereí-o de
1967, decreta:
Art. 1v Fica criada a Comíssào cte
Estradas de Rodagem no 4 (CEH.-4),
com sede em Caràaínho-RS.
Art. 29 O Ministro do Fxérctto 08 i-·
xarú os atos complementares à efetivaçâo dêste Decreto.

Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revísâo ae
enquadramento, venha a ser consíderada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão d-e Pessoal do Nfl.-

nísténo da Saúde remeterá, no praza
de 30 (trinta) dias, a contar da publícaçâo dêste Decreto, ao da Uriiversidade Federal do Rio de Janeiro o
ussen tamento funcional do servidor
mencionado no artigo 1°.
Art. 4° O ocupante do cargo ora ..~_
distribuído continuará a perceber pela
dotação do órgão de orígem, até que
o orçamento da Universidade Pederar
do Rio de Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento da deu-
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DECRETO N9 68.151 -

te ato.

FEVEREIRO

Art. 59 nstc Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revo-

DE

DE 19 DE
1971

Declara caduco o Decreto nl) 2.054 de
19 de outubro de 1937.

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de
Independência e 83'?
1509
da
República.
EMÍLIO G.

~971;

da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
F. Rocha t açõa

DECRETO N.Q 68.150 - DE 1
FEVEREIRO DE 1971

Declara caducos

08

DE

Decretos ... , ....

11/;'S 18.698 de 23 de maio de---i945 c

33.501 de 5 de agõsto de 1953.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item III, da Constítuiçâc
nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 <Código de
Mineração). alterad-O
pelo Decretolei n.c 318, ~e 14 de março de 1967, e

tendo em VIsta o que consta no processo DNPM - 2007-41, decreta:

Artigo trntco. Ficam declarados caducos os decretos nvs dezoito mil seiscentos e noventa e oito <18.698) UI;
vinte e três (23) de maio doe mil novecentos e quarenta e .cínco (1945) 6
trtn ta e três mil quínhen tos e um
(33.501) de cinco (5) de agósto de
mU novecentos e cinqü-enta e três.
(1953), que
concederam ao oída.tân
brasileiro José da Costa Carvalho o
direito de lavrar terra e manganês em
terrenos de sua propriedade, nos !1.1.~
gares denominados Chácara de Gambá e Gambá, distrito. de Antônio
Dias, mumctpío de Ouro preto, Estado de Minas Gerais, cujos direitos de
lavra foram transferidos ao Espólio
de José da Costa Carvalho.

Brasília, 1 de fevereiro de 1971;
Independência e 839 da
da
República.

1509

EMíLIo G. MÊDICI

Antônio Dias Leite JilnkYr

o Presidente da República, usansando da a.tríbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei nv 227. de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneraçâo) , alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967 e
tendo em vista o que consta no orocesso DNPM - 2091~37, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o decreto n.v dois mil e cinqüenta
e quatro (2.054) de dezenove (9) de
outubro de mil novecentos e trinta e
sete (1937), que concedeu à Companhia de Mineração em Mato Grosso
o díretto de lavrar ouro e diamante
no leito do rio Coxípó-Mírím afluen-.
te do rio Cuiabá, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, cujos dtreítos de lavra foram cedidos a Curvo
& Irmãos e posteriormente à Empresa de Mineração Coxípó do Ouro
Ltd.a.

Brasília, 19 de

fevereiro de 1971'
da Independência e 839 da
República.
150Q

G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO

DECRETO

N9 68.152 DE 19 DE:
FEVEREIRO DE 1971

Reàistribui cargos, com os respectivos
ocupantes,
para o Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no areigo 99, § 2 9 , do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 1.9 Ficam redístríbutdos,
de
acôrdo com o § 29 do artigo 39 co
Decrete no 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, para o Quadro de pessoal Parte Especial - do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcaa
(DNOCS), os seguintes cargos COtO
os respectivos ocupantes, oriundos de
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Departamento Administrativo
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do Pessoal Civil (DASP) '. mantido o
regime jurídico dos funcíonáríos rcaístrfbuídos :
1 - 1 (um) cargo de Assessor crs 496,80, ocupado por Aldománo
Cardoso de Luna;
2 - 1 (um) cargo de Assistente de
Administraçao, .código
AF-602. 14·A,

ocupado por Maria da Glória Azevedo de Luna ,
Art. 21? A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa attuação que, em virtude de síndícàncja,
ínquértto administrativo
ou revisão
de enquadramento. venha a ser con
stderada nula, ilegal ou (:011 tràrra a
normas administrativas em vigor.
Art. 3'? O órgão de pessoal do Departamento Administrativo de Pessoal
Civil remeterá, no prazo de 30 rtrtnta) dias, a contar da pubncação deste Decreto, ao do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, os
assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1.0.
Art. 49 Os ocupan tes
dos cargos
ora redístríbuídos continuarão a perceber pela dotação do órgão di; origem, até que o orçamento do Doparramento Nacional de Obras Cont-a as
Sêcae consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa t-e ..sultante do cumprimento dês te ato.
Art. 50 ~ste Decreto en trará ern vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.
Brasília, te de
fevereiro de 1971:
150.'? da Independência e 83.9 da
República.
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tarquía criada nos térmos do artégo
19 do Decreto-Lei nv 1.110, de 9 da
julho de 1970, que com êste baixa.
Art. 2.9 .aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de
fevereiro de 1971;
150 Q da
Independência e 830
da
R-epública.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
REGULAMENTO GERAL DO INIS·
TITUTO NACIONAL DE COLONIZA
ÇAO E REFORMA AGRARIA
TÍTULO I

Da Denominaçao e Finalidades

Art. 1.9 O Instituto Nacional de Co.Ienízação e Reforma Agrária .
INCRA, críadc pelo Decreto-l-ei
.
nc 1.110, de 9 de julho de 1970, uma
entidade autárquica vinculada ao Ministério da Agricultura, dotada de
personalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira, com sede na Capital Federal e jurisdição em
todo o território nacional, tendo CDmo objetivos primordiais:
a) promover e executar a reforma
agrária, visando a corrigir a estrutura agrária do país, adequando-a aoa
interesses do desenvolvimento econô..
mico e social;
b) promover, coordenar, controlar c
executar a colonização; e
c) promover o desenvolvimento rural através da coordenação, contrôle
e execução, preferencialmente, das
EMÍLIO G. MÉDICI
atividades de cooperativismo, associaJosé Costa Cavalcanti
tivismo e eletrificação rural.
Parágrafo único. No desempenho de
suas funções, o INCRA preserverá Dor
DECRETO N9 68. 153 - DE I'? DE
todos Os meios a propriedade de 1~X:~
FEVEREIRO DE 1971
tensão compatível com o tipo de exploração existente, estimulando sua
,Aprova o Regulamento Geral do 1118utilização racional, para assegurar 1\
tituto Nacional de Colonização
6
função econômica e social da terra.
Reforma Agrária.
Art. 29 O INCRA atuará:
O Presidente da República. usando
a) em todo o território
nacional,
da atríbuíção que lhe confere o artttraçando o zoneamento do pais; mar-.
go 81, item IH, da Constituição, e tendo o serviço de cadastramento de
tendo em vista o disposto no artigo imóveis rurais, de arrendatários, do
89 do Decreto-Lei nc 1.110, de 9 Ct-I parceiros e de terras públicas, bem
julho de 1970, decreta:
como o das emprêsas de que trata o
art. 69 da Lei nc 2.613, de 23 de se-.
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento Geral do Instituto Nacional de tembro de 1955; promovendo, diretamente ou mediante convênio, as me.
Colonização e Reforma Agrária, a"U
H

é
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didas relativas à emtssáo, lançamento
arrecadação e cobrança dos tributos
e contribuições pararíscats, que .1l:.'8
são ou venham a ser atribuídos ceia
legislação; promovendo a discriminaçào de terras públicas, incorporaçáo

de bens vacantes 8, ainda, promoveu..
do e supervisionando a colonização
particular, o cooperativismo, o associativismo e a eletrificação rural;
b) nas áreas
declaradas prtorttá-

rias, promovendo as desaproprlaçõea
por Interêssse social para fins de R\~
forma Agrária, nos têrmos do Estatuto da Terra e do Decr-eto-lei. .....
no 554, de 25 de abril de 1969; exp-cutando os projetos de ímpjantacáo
de unidades de

exptoraçâo agrícola,

bem como promovendo as medidas e
apoio ao seu desenvolvimento;"
C) nas áreas definidas pelo Zoneamento previsto no artigo 43 do Estato da Terra, e caracterizado na forma
descrita em seu inciso IV, executando
projetos á-e colonização oficial e PN~
movendo as medidas de apoio 3JO de"'
senvolvimento dos mesmos.
Art. 39 O mCRA tem como atavtdades principais nos térmos do Estatuto da Terra e da Lei nv 4.947, de 6
de abril de 1966:
ô

1 No campo das atividades d~
zoneamento, cadastro e tributação:
a) realizar estudos e elaborar o zoneamento do pais em regiões nomegêneas dos pontos-de-vista sócio-econômico e das características da estrutura agrária;
b)
tdentítrcar as regiões de
que
tratam os incisos I e IV do artigo 1:3
do Estatuto da Terra a delimitar as
áreas prioritárias;
c) defmír as zonas típicas para tme
de fixação do módulo para trtbutaçào
sõbre a terra;
d) fixar as tabelas de valôres de
terra nua e os índices relativos à t-ebutaçâo, inclusive para determinação
dos coeficientes de progressividade 6
de regressivídade do Impôsto Territorial Rural;
e) organizar e manter atualizado tJ
cadastro dos imóveis rurais, de ter-ras
públicas, de arrendatários e parceiros
rurais dos contribuintes de que tra·N
o art: 69 da Lei nv 2.613, de 23 dO'<
setembro de 1955, de análise de sistema e ainda, o cadastro Técnico,
bem como quaisquer outros que visem
a proporcionar elementos para coubecimento da estrutura sócio-econômica
do meio rural; e

j) fixar as normas gerais para o
lançamento emissão e cobrança dos
tributos e contríbuíçôes a seu cargo,
executando a respectiva arrecadacàc
e promovendo a ínscrtçâo e cobrança
da divida ativa, quando lhe competi!'.
II _ No campo da distribuíçào doe
terras:
a) promover a
díscrimínaçâo de
terras na forma da lei;
b) promover a
incorporação de
bens ao seu patrimônio, nos têrmos e espécies previstos no artigo 11
do Estatuto da Terra;
c) realizar as desapropriações .rv .
cessarias às suas Imalidaríes, na terrua prevista em lei;
d) promover o acesso à prop'nedade rural, mediante a distribuição c
redistribuição de terras;
e)
promover a regularízaçâo das
ocupações das terras
referidas nos
artigos 97 e 102 do Estatuto da 'I'errn
e daquelas incorporadas ao patrimõ-,
nío do INCRA; e
j) promover a concessão, rermcáo
transrerêncta e extinção de atoramento de terras públicas.
III - No campo das atividades de!
colonização e de execução de projetos
de reforma agrária:
.
_a) incentivar a criação e a expan
sao de emprésas rurais que tenham
por Itna.lídade o racional uso da -erra em explorações extrativas agrtcolas, pecuarras ou agro-industriais, visando, especialmente, á sua transformação em entidades que a-dmitam a
democratdzacão do capital;
b) fixar,:, metodologia a ser aplicada em projetos de _colonização elo.
teamento de imóveis rurais, que -ncluam formação de sítios de recreto
deliberando a respeito para fins ." J
registro,
c) criar núcleos de colonização, v~
sando a fins especiais, bem como, em
cooperação com o Ministério do Excrcito, colônias, com assistência mthtat.
na faixa de fronteira e de segurar-ca
nacional;
d)
criar unidades de exptoracao
agrrcola em projetos de retorma agr-i .
na e colonização oficial; <:
e) declarar a emancipação de lutes, parcelas, Núcleos de Colonízacào
ou Distritos de Reforma Agrária, uma.
vez verificado que atingiram, nos termos da lei, as finalidades de sua crtação.
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IV - No campo das atividades de
desenvolVim,ento rural:
a) fomentar, coordenar e controlar
as atividades relativas ao aasocíatdvismo rural e ao cooperativismo, na terma da legislação em vigor;
b) planejar,
promover e ccntrorar
as atividades relatívas à extensão -ural, nas áreas operacionais do.
1NCRA;

c) colaborar cem os órgãos do M1nístério do Trabalho e Previdência
social incumbidos da Sindicaliza .e )
Rural, visando a harmonizar as ativi .
dades sindicais com os propósitos econômicos e sociais da agricultura;
d) mobilizar e aplicar na pcltt-c a
de cesenvotvímento agrícola os metes
de assistência técnica, de capacrtacáo
e treinamento de mão-de-obra rurat.
utíhaando, sempre que possível, a 1'1"
rra-estrutura existente:
e) planejar e promover medidas visando à execução da política nacional
de eletrificação rural;
j) estabelecer as normas, autorizar
o funcionamento e promover a ns.,elizaçâo das sociedades cooperatavas: e
g) promover a utilização, pelas cooperativas, das operações de cramto
com agentes financeiros ofícíats
e
particulares.
Art. 4? Para a execucâo das atíví.tades básicas enumeradas no art. 39 e
seus incisos, o INCRA normalizará,
coordenará e controlará, através das
Secretarias especificas, as funções (1:1-·
xílíares, executadas nos órgãos centrais, regionais, estaduais, zonaís 'e locais discriminados DOS incisos seguintes:
I - Punções técnicas auxiliares,
compreendendo:
a) execução de levantamentos, análises e pesquisas de caráter geo e súcia-econômico, para caracterização da
estrutura agrária do País, a deflníçãc
de áreas para atuação especifica :::'0
INCRA bem como o planejamento e
a programação das suas ativida..ip.::l
substantivas;
b) elaboração dos planos nacíonais
e regionais de colonização, reforma
agrária e desenvolvimento agrícola e
dos respectivos projetos, a serem executados pelo INCRA, diretamente ou
em cooperação com outras entidades;
c) formulação dos programas de
ação e respectivos orçamentos para
as atividades do INCRA, bem como

realização do ccn trôle de sua execução;
d)
realizaçã-o de
levantamentos,
análises e estudos de métodos e processos de trabalho, para manutenção
da
estrutura e do funcionamento
administrativo e técnico dos órgaos
do INCRA;
e) preparo de documentação técnica para divulgação dos trabalhos realtzados pelo INCRA ou de Interesse
para as suas atividades; e
j) execução de funções de topografia, desenho e cálculos.
II Funções de caráter administrativo, compreendendo:
~:t). normatização e manutenção das
atividades d:e comunicações, multigra
rta zeladoria, material e transportes
utilizados pelo INCRA, bem como 2
administração de seus bens patrimo..
-maas: e
~)). normatização e manutenção oaa
atívídades de administração de peseoal ,
In - Funções f'ínanoeíras, compreendendo Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria.
IV - Funções auxiliares complementares, compreendendo:
fI') manu tenção da biblioteca e das
atividades de documentação técntca
em geral;
b) manutenção de serviço de processamento de dados; e
c) manutenção das atividades
de
telecomunicações.
TÍTULO II

Das atividades do INCRA e suas
Finalidades
CAPÍTULO I

Das Atividades de Zoneamento, Ccdastro e Tributação

Art. 5° O zoneamento agrário, orevisto no Estatuto da Terra SC"j, realizado dentro do objetivo geral de elasstrícar o pais em regiões homogêne as
dos pontos-de-vista sócio-econômico <:'.
das características de sua estrutura
agrária, visando a definir a poltnca
agrícola a ser seguida em cada ima
delas e, em especial. à caracterízacâo
das regiões que estão a exigir atendimenta prioritário na execução da
Reforma Agrária e da Colonização
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Art. 69 O cadastramento dos imoveis rurais, de terras públicas, de arrendatàrtos e p arcetros, de contrünrtntes e o cadastro técnico serão ceaIízados através dos levantamentos, dos
inquéritos e da pesquisa de documentaçãe, para coleta dos dados indispen-

sáveis definidores das caractertsucas

das terras e formas de sua ocupação
e exploração, visando a constituir um
repositório de
informações, permanentemente atualizado.
Art. 79 Os critérios e normas :]<11"
execução do zoneamento e do .adastrc referidos nos artigos 59 e l)~' serão fixados por decreto do Poder Executivo e obedecerão às Instruções Especiais baixadas pelo Ministro da A-

gricultura.
Art. 89 A tributação sôbre a serre
terá como objetivo incentivar a política do desenvolvimento
rurat-vpela
aplicação de critérios de regressividade e de progressividade de modo a estimular a racionalização de atdvtdades
agropecuárras dentro dos prtncípios de
conservação dos recursos naturais re. nováveis e a desestimular os que exer-.
cem .Q direito de proprted Me sem '!.':J"
servância da função social e econôrmca da terra.
Parágrafo único. Os critérios e normas para aplicação das medidas referidas neste artigo serão fixados ':':!11
decreto do Poder Executivo e sua execução obedecerá a Instruções do M~
nístro da Fazenda, naquilo que Se -r.~
ferir especificamente à função fiscal
dos tt:ib.utos, e a Instruçôeg Bspecíaas
do Mm,lstro d~ Agricultura no que
tange as funções extraüscaís.
CAPÍTULO Ir

Das Atividades

de DistnL1~lição
Terras

àe

Art. 9° A dlstrlbulção e a redistribuição de terras, incorporadas ao
patrimônio do INCRA a qualquer título, serão realizadas com o objetivo
geral de permitir e facilitar o acesso
à propriedade rural com a progressiva extinção do latifúndio e gradual
extinção do minifúndio, mediante a
observância de critérios de vaionzacao
da função econômico-sccíal da terra.
Parágrafo único. Poderá ainda o
meRA, mediante convênio coro 0S
Estados e Municípios, promover a
discriminação de terras devolutas e o
reconhecimento de posse, preenchi-

dos os requisitos legais, 'visando aos
fins a que se propõe 'no "caput" dêste artigo.
Art. 10. As atividades mencionadas no artigo 9° deverão ser precedidas da coleta de elementos ortentadores do melhor uso e exploração da.
terra, de levantamentos cartogràficos, pesquisas e avalíaçáo de recursos naturais.
CAPÍTULO IH

Das Atividades de Implantação de
projetos de Colonização e Reforma
Agrária
/

Art. 11. As atividades de coloni-.
zação compreenderão a seleção, registro e transporte de agricultores a
serem radicados, através da implantação de Núcleo de Colonízaçao, em
regiões de vazios demográficos com
perspectiva de desenvolvimento, visando à expansão das Ironteíras agrícolas do país e à produtividade, dentro do objetivo geral de proporcionar-lhes progresso econômico e social.
Art. 12. As atividades de fomento à colonização par-ttcular serão
exercidas com o objetiva de incentivar a iniciativa privada no sentido
de complementar a ação oríclal mencionada no artigo precedente.
Art. 13. As atividades de criação
e implantação de projetos de reforma agrária serão realizadas, nas regiões em que as üíst.orçóes da estrutura agrária se apresentem erttícas
e ofereçam melhores condições para
sua correção, visando a promover o
acesso à terra própria, .tentro do objetivo geral de proporcionar aos agricultores o progresso S~1C13..l e econômico e sua integração no desenvolvimento do pais.
CAPiTULO IV

Das

AtiVidades de Desenvolvimento
Rural

Art. 14. As atividades no campo
do desenvolvimento rural serão exercidas com o objetivo geral de dar
aplicação aos instrumentos da polttíca agrícola recomendados para as
várias regiões do pais, visando à organização de comunidades rurais, por
meio da difusão dos processos técnicos e econômicos de racionalização das explorações agropecuárras .
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Art. 15. As atividades de fomenArt. 20. Os programas plurienaís
to ao associativismo serão exercidas
de ação e os respectivos orçamentos,
visando a mobilizar e estimular a orreferidos na alínea "c" do inciso I
ganização e o funcionamento de assodo artigo 4°, obedecerão a um prociações e sindicatos rurais, no senticesso harmônico de elaboracãc, defido de compatibilizar as atividades de
nido em ato normativo próprio, o
grupo com o desenvolvimento do sequal fixará as fases de cada operator agrícola, dentro do objetivo geral
ção e os limites de autorrdade e resde garantir melhores condições de
ponsabilidade de cada setor hierárbem-estar e de vida socíal ,
quico em cada uma daquelas fases
Art. 16. As atividades de fomene para cada tipo de operação das vato ao cooperativismo serão exercidas
rias funções administratívaa e técnicas.
no sentido de mobilizar e estimular
os lavradores e criadores para a forArt. 21. As funções de documenmação e dinamização de cooperatitação e de divulgação, referidas na
vas' adaptadas às peculiaridades das
alínea "e" do inciso J' do artigo 4°,
respectivas regiões, em harmonia
serão exercidas visando à coleta e à
com os propósitos econômicos e sosistematização de dadas a documenciais da política agrícola.
tos informativos necessários aos órArt. 17. As atividades de extensão
gãos do INCRA, bem corno à divulrural serão exercidas visando ao cogação de suas atividades técnicas e
nhecimento de métodos, técnicas e
administrativas.
práticas agrícolas, organização em- --'
Art. 22. As funções administrativas
presarial e social e dos meios que
e fmanceiras, referidas nos incisos II
possibilitem a sua utflizaçâo, dentro
e U1 do art. 49 , serão exercidas vido objetivo geral de elevar a prosando à manutenção das atividadesdutividade. preferencialmente, atrameio com a supervisão, no-matízação
vés de execução indireta, prevendoe contrôle dos órgãos centrais respecse que a coordenação e o contrôle da
tiVDS porém, com a execução descenação de outras entidades serão feitos
tralizada nos órgãos auxiliares dos 61'em colaboração com o Ministério da
gâos regionais, estaduais, zcnais e joAgricultura.
cais àqueles vinculados nos têrmos do
Art. 18. As atividades no campo
respectívo Regimento Interno.
da eletrificação rural serão exercidas,
Art. 23. As funções técnicas e edespecialmente, através de cooperatimínlstrativas dos órgãos regionais, eSvas, no sentido de promover a utilização da energia elétrica nos vários titaduais, zonais e locais serão desempos de exploração agropecuária e inpenhadas dentro dos critérios métodos, processos e rotinas de trabalho
dustrial.
estabelecidos para as atividades correspondentes nos demais órgãos hoCAPíTULO
v
mõlogos centrais do INCRA.
Das Atividades Asucílíoree

TÍTULO

Art. 19. As funções técnicas auxiliares referidas nas alíneas "a",
"b", "d" e "f", do inciso I do artigo
4°, relativas a levantamentos, planejamentos, métodos e processos de organização de trabalho, serão exercidas visando a facultar aos órgãos
com funções substantlvaa os estudos,
os dados, os índices e outros elementos indispensáveis à pi"1,~l'am<tção e
à execução de suas ativídades específicas dentro de uma sistemática
global. Estas funções serão executadas com a colaboração de especialistas nas atividades l!OS vários órgãos do INCRA, os quazs assessorarão os trabalhos a serem elaborados
e sistematizados pelos planejadores e
analistas incumbidos do preparo dos
planos e dos atos normatívos ,

III

Da Organização e da AdministraçãO
CAPÍTULO I

Da Estrutura orgdnica

Art. 24. O INORA terá a seguinte
composição orgânica:
I

-

6RGAOS DE DIREÇÃO
SUPERIOR

Presidente - P
Conselho de Diretores - PC
Gabinete - PG
121 - Assessoria de Relações Pú10 11 12 -

blícas - PGR
1~2 Assessoria. de Segurança. e In-

formações -

PGI
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Grupo de Apoio Aéreo - PGA
Procuradoria Geral - PJ

131 _ Procuradoria Contenciosa -

PJC
132 - Procuradoria Agrária - pJR
133 - Procuradoria Administrativa
- PJA

14 -

Secretaria de Planejamento e

Coordenação - PP
141 - Serviço de pesquisas e Análises - PPA
142 - Serviço de Programação e
Contrôle - PPC
143 - Serviço de Coordenação de

Planos e Projetos -

PPP

144. - Serviço de Organização e Métodos - PPO
II -

óRGAOS DE ADM1N1STRAÇÃO
GERAL

21 -- SA
211 -

Secretaria de Administração

212 gum.s -

Serviço de Patrimônio e Se-

~13

-

Serviço de Compras _

SAC

SAP

Serviço de Transportes -

SAT
214 215 -

Serviço de Material _ SAM
Serviços Gerais - SAG
22 - Secretaria de Financas - SF
22.i - Serviço de Contabilidade SFC
22L: - Serviço de Administração Financeíra - .SFF
2::'.3 - Servíco de Contrôle de Financiamento e-Crédito - SFT
224 - Serviço de Auditoria - SFA
225 - Serviço Executivo de Finanças - SFE
226 - centro de Processamento de
D:1Go~ SFP
,
23 - Secretaria de Pessoal - SP
231 - Serviço de Relações de 'I'rabe..ho - SPR
23? Serviço de Treinamento e

Car-acitacâc -

8PT

233 - - Serviço de Regime Jurídico
- SPJ
234 - Serviço de Cadastro e Paga-

mente - SPC
235 -

~

Serviço Assistencial -

SPA

111 - óRGÃOS CENTRAIS DE NORMATIZAÇÃO. COORDENAÇAO E
CONTRóLE

11 -

Departamento de Cadastro e
DC
311 - Divisão de Cadastro - DCC
312 - Divisão de Tributação
DCT
313 - Divisão de Análises - DCA
32. Departamento de Recursos
Fundiários - DF

Trfbutação -

321 - Dívisãc de Desapropriação e
Alienação de Terras - DFD
323 - Divisão de Terras Publicas

-DFT

Divisão de Recursos Naturais

3:!.S -

-

DFA

Divisão de Cartografia
DFC
33 - Departamento de Projetos e
Operaçôea - DP
331. - Divisão de Organização e Promoção Social - DPS
3:12 - Divisão de Organização e Promoção Agrária - DP A
333 - Di visão de Colonização Particular - DPC
334 - Divisão de Coordenação e Integ'ração - DFI
M - Departamento de Desenvolvimento Rural - DD
324 -

341 - Divisão de Cooperativismo e
Sindicalismo - DDe
342 - Divisão de Assistência Técnica. - DDA
343 - Divisão de Eletrificação Rural - DDE

IV -

ÓRGAOS REGlONAIS

4 (00) Coordenadorias Regionais
1: (00).1 - Servíco de Estudos

e

CR(OO) P
4. (00).2 - Servico Administrativo
-- CR(OOl A
4 (00).3 - Serviço Executivo de Finanças - CR(OO) F
4 (00).4 - Divisão Técnica - ....
CR (OOlT
4 (00).5 - Divisão de Cadastro
CR(OO) C

Projetos -

V -

óRGÃOS ESTADUAIS

4 (00)4(0) Divisão Estadual Técni-

ca -

CR(OOlT(O)
4 (DO) E-(O) Divisão Estadual de Cadastro e Tríbutaçâo - CR(QO)C(O).
VI -

ORGÃOS ZONAIS E LOCAIS

§ 19 A delimitação das áreas de jurisdição das Coordenadorias Regionais
será fixada em função das caracterrstdcas geo-sócío-econômicas, da complexidade e volume dos trabalhos em sua
área de atuação e das facilidades de
comunicações decorrentes nas respectivas regiões do país.
§ zo
A criação de cada Coordenadoria .Regional ou Divisão Estadual
far-se-á em função das necessidades,
através de ato do Presidente, C'1m audiência do Conselho e homologaçáo do>
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Ministro da
Agricultura, dispondo
desde logo sôbre a estrutura do :1ÔVO
órgão, atendidos a complexidade e o
vulto de suas atividades.
§ 39
A Divisão Estadual Técnica
e a Divisão Estadual de Cadastro e
Tributação são órgãos diretamente subordinados a Coordenadoria Regional
em cuja área de jurisdição estejam
situados; e terão suas atividades
ordenadas e controladas através das
respectivas Divisões homólogas.
§ 49 Os órgãos zonats e locais são
unidades de execução direta dos projetos específicos do INCRA '3 terão
sua estrutura e subordinação defuúdas
através dos atos normativos que os
criarem.
§ 5Q OS símbolos COO) nas índícacões
numéricas e nas siglas dos órgãos Regionais serão substituídos, quando de
sua criação, por um número de dois-:'
algarismos de ordem cronológica correspondente a cada um deles.
~ 69
As Divisões Estaduais Técnicas e de Cadastro e Tributação, tanto nas indicações numéricas como nas
siglas, serão identificadas pelo núme1'0 Indicados da respectiva Delegacia
Regional, na forma do parágrafo anterior, seguido por um numero correspondente à ordem cronológica de sua
criação.
§ 79 A medida em que os interesses da Autarquia o exigirem poderao
ser criadas Procuradorias Rep'iHnais
junto, às Coordenadorias RegionaIS.
~ 8'"1
Para execução e contrôle de
~ua~ atividades administrativas, cada
orgao de_I'? grau divisíonal disporá de
uma seçao de atividades auxiliares
administrativas, incumbida dos assuntos relativos a comunicações, arqUIVO,
pessoal e material.
õü-

CAPíTULO II

Das Funções e Atribuições dos óryaos
Centrais
SEÇÃO

I

orçaoe de Díreçéa Superior
Ao presidente, nomeado
na forma do artigo 4'? do Decreto-lei
nv 1.110, de 9 de julho de 1970, competem as seguintes atribuições:
a)
representar o INCRA ativa e
passivamente, em Juizo, através de
Dos

Art , 25.

lQ5

procuradores, ou fora dêle na quaü-.
dade de seu principal responsavet:
b)
dirigir, orientar e coordenar,
através dos órgãos estruturais c de
acôrdo com a regulamentação em vigor, o runcíonamento geral do Instituto em todos os setores de suas atividades,
zelando pelo cumprimentofiel da política geral traçada e dos
programas e planos do INÇRA;
c)
aprovar e autorizar a I~Xe'3UçM
de projetos de colcntzaçáo c reforma
agrária, bem como os respectivos orçamentos;
ti)
movimentar as contas bancarias
da Autarquia, utilizando-se se necessário. de delegação especifica de competência:
e) convocar, quando necessarzo, as
reuniões do Conselho e presidi-las;
f)
suspender as decisões do Conselho, com recurso ao Ministro de Estado, se entende-las contrárias aOS
interesses públicos ou da Autarquia;
g)
firmar, em nome do INGRA,
contratos, convênios e acôroos referidos no Estatuto da Terra e neste Regulamento Geral;
h) designar o Diretor que o deva
substituir nos impedimentos eventuais;
i) delegar poderes a servidores
do
INCRA para a prática de atos admínistracívos e financeiros da Autarquia;
j)
designar
representantes
do
INGRA nas Comissões Agrárias e em
órgãos de que participe;
l) convocar reuniões periódicas dos
Coordenadores Regionais;
m) baixar os Regimentos
Internos
da Autarquia quando aprovados pelo
Ministro da Agricultura;
n) admitir, nomear, contratar, exonerar, remover, transferir, aposentar,
punir e dispensar servidores.

Art. 26. Ao Conselho de Diretores,
compostos, mediante convocação elo
Presidente, dos titulares enumerados
no artigo 49 do Decreto-Ieí nv 1.110,
de 9 de julho de 1970, competem as
seguintes atribuições:
a) cumprir e fazer cumprir êstc Regulamento e os Regimentos Internes,
propondo, quando oportuno, as modtfícaçôes que se impuserem;
b) aprovar as minutas de convênios;
c) autorizar o Presidente a adquírtr
e alienar bens imóveis;
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d) autorizar o Presidente a contrair
empréstimos e realizar operações de
-crédíto interno e externo:
e) aprovar o Plano Nacional e os
Planos Regionais de Reforma Agràrta
a serem submetidos ao Ministério da
Agricultura:
[) aprovar o orçamento-programa
da Autarquia;
g) apreciar e aprovar as contas e
balanços da Autarquia, a serem submetidos ao Tribunal de Contas da
União;
h) exercer as atribuições e compe'tências transferidas ao INCRA pelo
artigo 29 do Decreto-lei no 1.1:0, de

9 de julho de 1970.

Art. 27. Aos Diretores, nomeados
nos têrmos do artigo 4\1 do DecretoLei no 1.110, de 9 de julho de 1970.

caberá a direção dos Departamentos,
mediante designação do Presidente e
com a competência definida neste Re.;;-·
gulamento.
Art. 28. Ao Gabinete, órgão de 19
grau divísional, incumbido da aaaístêncía geral ao Presidente e de sua representação polttica e social, compete
desempenhar as atividades de relações
públicas, de estudo e pesquisa de problemas pertinentes à reforma agrarta
e colonização quando tenham implicações com a Segurança Nacional, o
contrôle de transporte aéreo e a coordenação das a ti vidades de assessoramento especial do Presidente, exercidas pelas assessôres previstos no artigo
40, através dos órgãos cujas atrtbuíções são definidas nos incisos seguintes:
':c:;';!
I _ A Assessoria de Relações PÚ~
blicas, órgão de 29 grau dívísíonal,
competem, entre outras, as segtríntea
atribuições:
a) manter, através dos meios próprios de difusão, contatos com o publico em geral para esclarecimentos
sôbre as atividades do INCRA, bem
como a promoção dos necessártos contatos da Admimstraçâo Superior com
os órgãos de difusão e associações; e
b) promover investigações e pesqutsas de opinião quanto as atividades
do mCRA.
II - A Assessoria de Segurança e
Informações, órgão de 29 grau dívtsíonal, competem as atribuições deferidas em regulamento próprio c, particularmente:
a) colaborar nos assuntos de Mo:biliZação Nacional a cargo do Míms-
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tério da Agricultura, dentro das áreas
de competência do INeRA;
b) manter a Administração Buperíor
e a Direção da Autarquia permanentemente atualizadas sõhre MSU'J.tos de
Segurança Nacional que tenham implicações sôbfe a execução da Reforma
Agrária; e
c) estudar problemas de tensão social Que ocorram nas zonas rurais e
colaborar no respectivo equacionamento e solução.
H'I Ao Grupo de Apoio Aéreo,
órgão de 29 grau dívisíonal, compete a
coordenação, contrôle e execução de
missões de transporte, levantamento e
reconhecimento aéreo necessários às
operações dos diferentes órgãos co
INCRA.

Art. 29. A Procuradoria Geral, órgão de 1Q grau dívísíonal, competem,
especialmente, as funções de asstsrêncía jurídica à Administração e are·
presentaçâo da Autarquia nas ações
cujas
judiciais, através dos órgãos
atribuições são definidas nos incisos
seguíntea:
I - A Procuradoria Contencíosa,
órgão de 29 grau dívísíonal, competem,
especialmente, as seguintes cunouíções:
a)
representar o INCRA nos Pl'OH
cedímentos judiciais em que seja. autor, réu, assistente ou oponente nas
ações em geral;
,
b)
comunicar à Admímstracâo as
decisões proferidas nos feitos soe sua
responsabilidade, instruindo-a quanto
ao exato cumprimento dos julgados;
c) elaborar normas sõbre o precessarnento de atividades que envolvam
questões jurídicas pertinentes ao. seu
âmbito de competência, e que devam
ser exercidas por outros órgãos
do
INCRA cabendo ao Procurador Geral
submetê-las à aprovação superior;
à)
promover a cobrança judicial
da divida ativa e demais créditos do
mCRA;
e)
promover as medidas Judiciais
de ínterêsse da Autarquia, diretamente ou através das Procuradorias Re
gtonais, ou, ainda, através de advogados expressamente credenciados em
cada caso; e
f) promover os executivos fiscais ao
cargo da Autarquia, diretamente, ou
em convênios com órgãos públícos ou
advogados especialmente credenciados.
R
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II - A Procuradoria Agrária, órgão
de 2? grau divisional, competem, especialmente, as seguintes atribuições:
a) estudar e sistematizar a Iegíslaçâo, doutrina e jurisprudência pertínente ao Direito Agrário, bem como a
respectiva aplicação às atividades do
!NORA;

orientar e coordenar o contrôje
convênios celebrados com entidades sindicais, na forma do arttgo 78
do Decreto no 59.566 de 1966, para assistência juridica ao homem do campo;
;rn
c) pronunciar-se, em carater final,
.sôbre reclamações referentes a contratos agrários, apresentados por arrendatários € parceiros, e que devam ser
dirimidas pela Procuradoria, com vistas à fiel observância dos artigos 77
.a 79 do Decreto nc 59.566, de 14 de
novembro de 1966.
d) prestar assistência jurídica ríá-elaboração, execução e fiscalização de
.acõrdos, contratos, convênios e ajustes em que o INCRA seja parte, e que
envolvam questões de Direito Agráno; e
e) atender a consultas e elaborar
pareceres sôbre matéria de natureza
jurídíco-agrárta em geral e, especialmente, sôbre questões suscitadas com
referência a tributação, acesso à propriedade rural, desmembramento 2
remembramento de imóveis
rurais
.colonização, posse e uso temporár1~
da terra, assistência técnica e creditíela, cooperativismo e associativismo
rural.
In ----. A Procuradoria Administrativa, órgão de 29 grau dívísional competem, especialmente,
as seguintes
atribuições:
a) estudar as questões administrativas submetidas à Procuradoria Geral e emitir pareceres conclusivos;
b) pronunciar-se sôbre questões jurídicas referentes
a licitação. para
compras, obras, serviços e alienações;
c) estudar e orientar o melhor pro.cedímento do INCRA em quaisquer
questões de Direito Administrativo ou
a êle pertinentes;
d) estudar e sistematizar a legisla-ção, doutrina e jurisprudência pertinentes ao Direito Administrativo, Financeiro e, no que couber, ao Civil e
Comercial;
e) apreciar, pronunciando-se a respeito, projetos de atos normativos a.
.serem baixados ou propostos pelo ..
'b)
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meRA, CUjo teor se relacione com
matéria jurídico-administrativa;
j) elaborar manifestando-se a respeito, minutas de ajustes, acôrdos,
contratos e convênios em que o
.
INCRA seja parte bem como os respectivos têrmos aditivos de retificação, apostilas e outros, acompanhando sua lavratura ou formalização;
g) estudar, quando solicitada, as
questões referentes à execução de
ajustes, acôrdoa, contratos e convênios, de natureza administrativa emitindo ~ar~ce~es .c0:t:c~usivos e pr~stan
do assistência jurtdíca na respectiva
execução ou fiscalização; e
h) pronunciar-se
sôbre questões
pertinentes ao Direito Financeiro inclusive no que diga respeito à el~bo
ração, aprovação e execução orçamentária .
Parágrafo único.
A Procuradoria
Geral prestará assistência juridica direta aos órgãos e projetos do INCRA
quando necessário e mediante desig~
nação do Procurador Geral.
Art. 30. A Secretaria de Planejamento e Coordenação, órgão central
de 19 grau divisíonal, tem a seu cargo
a normatização, execução, coordenação
e. controle das atividades gerais przVIstas nas alíneas "a" e "b" do inciso
I do art. 3? e nas alíneas "a" a "e" do
inciso I do art. 49 dêste Regulamento, a serem desempenhadas através
d.o~ órgãos .cujaa atribuições são definídaa nos Incisos seguintes:
. I - Ao Serviço de Pesquisas e Anãllses.r órgáo de 2'? grau dlvlslonal, competem, especialmente,
as seguintes
atribuições:
a) promover a realização de levantamentos, pesquisas e análises sócioeconômicas e de caracterização da estrutura agrária do País, tendo em vista a elaboração dos planos e projetos,
inclusive para revisão periódica do
zoneamento do País;
b) fornecer dados e informações estatísticas e de natureza correlata a
entidades públicas e privadas, de
acôrdo com normas próprias, bem como preparar para divulgação os levantamentos estatísticos, as pesquisas
e as análises realizadas.
II - Ao Serviço de Planos e Projetos, órgão de 2? grau divisional,
competem, especialmente, as seguintes
atribuições:
a) estabelecer as normas de elaboração dos planos e projetos a serem
preparados pare execução das aüvt-
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dades do INCRA. ou a êle submetidos

para aprovação;
b) elaborar os Planos Nacional e
Regionais de Reforma Agrária, Colonização e Desenvolvimento Rural;

c) realizar estudos visando a definir, delimitar e/ou rever as áreas
prioritárias de reforma agrária e as

áreas prererencíals para atuação com

cclonízaçâo e desenvolvimento rural,
bem como para delírmtaçâo das àreas

de jurtsdíçào das coordenadorias Regionais;
d) elaborar os planos de trabalho

plurianuais e enuaís, com a colaboração dos órgãos centrais e regionais;
e)

coordenar a elaboração dos pro-

j etos e proceder à sua análise final
para fins de aprovação; e
j) instituir e manter o cadastro de

projetos.
III - Ao serviço de Programação e
Contrôle, órgão de 2. 0 grau dívístona.I,
competem, especialmente, as segumtes
atribuições:
a) estabelecer os métodos e fixar
as normas de programação
físicofinanceira, de programação orçamentária, de contrôde da execução e dos
procedimentos para
celebração de
convênios;
b) coordenar a programação ttsrccfínancerra dos
planos de trabalho,
anuais e/ou plurianuais do INCRA,
procedendo à sua consolidação e aos
ajustamentos que se fizerem necessários;
c) elaborar os orçamentos da Autarquia, procedendo à coleta e sistematização dos elementos necessartos à
sua preparação;
Ci) propor, em colaboração com a
Secretaria de Finanças, o cronograma
de desembôlso; e
e) acompanhar e controlar a eXecução dos programas e dos orçamentos.
IV ~ Ao serviço de Organízacao e
Métodos, órgão de 2.° grau dívisíonal,
competem, especialmente, as seguintes
atribuições:
a) proceder ao levantamento, anàlise e estudo de métodos e processos
de trabalho para manutenção da estrutura e do funcionamento admimstrativo dos órgãos do INCRA;
b) elaborar ou sistematizar rotinas
e normas dos respectivos formularias,
para as tarefas gerais ou elementares,
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planejados e preparados nos díferentes órgãos do INCRA;
c) preparar pessoal em colaboração
com a Diretoria do Pessoal para implantação dos métodos, processos, normas e rotinas fixadas para o funcionamento dos órgãos;
d) emitir pareceres e prestar intermações sõbre planos, métodos e processes de trabalho admmístrativo a
serem implantados, ou sõbre consultas
de caráter técnico da orgamzaçao,
formulad __s pelos diversos órgãos; e
e) acompanhar sistematicamente as
rotinas implantadas,
procedendo à
avaliação dos resultados e promovendo,
as modificações que se fizerem necessárias à sua maior efícíêncía ,
SEÇÃO II

Dos órgãos de Administração Geral

Art. 31. A Secretaria de Administração, órgão central de 1.0 grau divisional, tem a seu cargo a normatizaçâo, coordenação, supervísão e ':011trôle da execução das atividades gerais previstas na alinea "a" do mcíso
11 e nas alineas "a" e "c" do irlCISO
IV, do art. 4.° dêste Regulamento,
através dos órgãos cujas atribuições
são defíntdas nos incisos seguintes:
I - Ao Serviço de Compras, órgão
de 2.° grau dívisional, competem, especialmente, as seguintes atribuições:
a) levantar e investigar as tentes
de suprimento de materiais, para organização e manutenção dos cadastros
de fornecedores e de mercadorias que
interessem às atividades do INCRA,
e o respectivo estudo de mercado; e
b) promover as medidas relativas a
compras de material, efetivando as
respectivas licitações.
II - Ao Serviço de Patrtmôuio e
Seguros, órgão de 2.° grau dívieiona.I,
competem, especialmente, as seguintes atrfbuíçóes:
a) organizar e manter atualizados
os cadastros dos bens patrtmcnía.ls
móveis e imóveis, procedendo a sua
avaliação
pertodtca em Junção das
respectivas características e das condições vigentes de preços;
b) controlar a distribuição do material permanente aos diferentes órgâos do INCRA, em colaboração com
o Serviço de Material;
c) elaborar as normas para tombamento, classificação,
levantamento;
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.ínscrtção, avaliação e baixa dos bens

do INCRA, em colaboração com o Serviço de Material; e
d) promover, na forma da legfsração em vigor, a realização de seguros
dos bens móveis e imóveis do INCR.A
visando a preservar e resguardar a
integridade do patrimônio da Autarquia.
IH - Ao Serviço de 'rransoortee.
órgaos de 2.° grau dívístonal, competem, especialmente, as seguintes atrtbuíções:

a) elaborar as normas de controle
das atividades destinadas aos traneportes executados pelas viaturas do
INCRA, ou realizados por conta de
terceiros;
b) organizar e manter o contrõtc
central das garagens e oficinas de

manutenção:

c) determinar os índices de çus:as,
rendimento, eficiência e produtivídade dos transportes realizados pelas
viaturas do INCRA;
d) promover,
sistematícamente, a
manutenção preventiva das viaturas,
mediante revisão periódica; e
e) promover a reserva e a aquísíç ã o de passagens, bem como a remessa
de cargas em geral, por quaisquer
meios de transporte,
IV - Ao Serviço de Material, órgão
de 2.° grau dívísíonal, competem, ecoecialmente, as seguintes atribuições:
a) normatizar, coordenar, executar
e controlar os registros e cadastros de
estoque de material dos órgãos executivos, regionais, estaduais, zõnats e
locais;
b) elaborar normas relativas à execução de inventário e ao recebimento,
inspeção, guarda e fiscalização dos
materiais adquiridos e estocados; e
c) elaborar normas e manuais reIatívos à padronização, típrüoação ~
guarda de materiais utilizados .çeros
órgãos do INCRA, em colaboração com
o Serviço de Organização e Métodos.
V - Aos Serviços Gerais, órgãos de
2.° grau dívísíonal, competem, especialmente, as seguintes atrfbuíçôea:
a)
normatizar, coordenar e E:Xecutar as atividades de protocolo, arquivc e expedição;
b) executar os trabalhos de impressão e reprodução de documentos 50licitados pelos diversos órgãos do
lNCRA;
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c) normatizar, coordenar, executar,
supervisionar e controlar as atlvtdades de telecomunicações; e
d) fiscalizar permanentemente o e5tadc de conservação das depenctêncías da sede do INCRA, bem como de
seus equipamentos e instalações, providenciando sua conservacêo e menutençáo, quando necessário.
A!-'t. 32, A Secretaria de Finanças,
orgao central de 1,9 grau divislonal,
tem a_seu cargo a normatízação, coordanação, supervtsáo e ccntrôle da execuç~o uas atividades gerais prevístus
no lllC1SO III e na alínea "b" do inciso IV do artigo 4.9 dêste Regulamento, através dos órgãos cujas atribuições são definidas nos incisos seguintes:
T

.1 - (io ~er~ç.o de Administração
Financeira, orgao de 25' grau dívisíonal, competem, especialmente as se_o- guíntea atribuições:
. ,
a) elaborar normas gerais de administração financeira, com a colaboraçâo dos demais órgãos da Secretaria de Finanças;
b) colaborar na elaboração da Pro ..
posta Orçamentária,especialmente
fornecendo dados para previsão da
receita e fixação da despesa;
c) registrar, distribuir e controtar
a execuçâo do orçamento da autarquía, sugerindo a abertura de credttos adicionais e reformulacões orçamentárías:
~
d) colaborar na elaboração da programaçâo financeira, preparando
o
respectivo cronograma de dosembôlso:
e) acompanhar o comportamento
da receita; e
j) promover o atendimento das 00tas de desembôlso.
. I~ - Ao Serviço de Contabilidade,
orgao de 2.9 grau dívístonal, competem,
especialmente, as seguintes atríbuições:
a) elaborar normas e manuais sôbre sistemas e procedimentos contábeis, orientando as unidades descentrahzadas quanto à sua apücaçâc:
b) elaborar e manter atualizado o
Plano de Contas;
c) registrar, controlar, examinar e
processar os mapas de lançamento
oriundos das diversas unidades contábeis;
d) analisar, interpretar e consonrtar
os balancetes, relatórios e demonstra-
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tivos mensais das diversas unidades
contábeis;
e) levantar, dentro dos prazos legais, os balanços orçamentário, nnanceíro e patrimonial, bem como a demonstração das
variações patrimoniais; e
j) elaborar e apresentar, dentro nos
prazos legais, com a colaboração dos
demais serviços da Secretaria de Finanças, a prestação de contas anual.
III - Ao Serviço de Auditoria, órgão de 2,9 grau dívislonal, competem,
especialmente, as segumtes atrtbuíçôes:
a) programar, promover e executar
as atividades de Auditoria;
b) verificar a correção técnica da
esortturaçâo e a regularidade
na
guarda e aplicação de dinheiro, vaIôres e outros bens públicos;
c) manter atualizado o registro dos
acôrdos contratos, ajustes e ccnveníos, promovendo auditorias, quando
necessário;
dl manter permanentemente atualizado O registro de responsáveis por
dinheiro, valôres e outros bens púbücos, cujo rol deverá ser fornecido nos
prazos legais à Inspetoria Geral de
Finanças do Ministério da Agricultura;
e) examinar a prestação de contas
anual da Autarquia, encaminhando-a
à apreciação e aprovaçàc do Conselho de Diretores, acompanhada de
parecer conclusivo e dos certificados
de auditoria sôbre as contas dos ordenadores de despesa; e
1) realizar auditoria e estudos ststemáticos, com a eolaboraçâc do Serviço de Organizaçâo e Métodos, sõore
o comportamento administrativo das
diversas unidades da Autarquia, propondo revisão de métodos sistemas e
procedimentos, em cclaboraçâc com a
Diretoria do Pessoal.
IV - Ao Serviço de Contrôle de
Financiamento e Crédito, órgão de 3. Q
grau divisional, competem, especialmente, as seguintes atribuíçôes:
a) elaborar
normas e tnstruçôes
sôbre assuntos pertinentes aos seus
serviços;
b) emitir, quando
autorizado
e
dentro dos limites legais, os Titulos
da Divida Agrária;
c) registrar e controlar a emtssao,
resgate, pagamento de juros, correção
monetária, substituição, subdtvísao,
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conversão, consolidação e transferência de Titulas da Divida Agràrta;
d) manter permanentemente atualizados o registro, controle e .ccompannarnento, a nível central, dos ímanciamentos concedidos a colonos, parceIeíros ou outros beneficiarias de projetos oficiais de colonização e/ou reforma agrária; e
e) manter registro e contrôle
dos
acõrdos. contratos, ajustes e convênios de financiamentos nacionais ou
internacionais, visando ao perfettc
cumprimento das obrigações contratuais sob o aspecto fínanceíro.
V - Ao Serviço Executivo de Finanças, órgào de 2.9 grau diVisl?nal,
competem, especialmente, as segumtes
atribuições:
a) registrar, executar e controlar o
orçamento dos órgãos centrais;
t» executar todos os atos necessários à efetivação de pagamentos,
recebimentos e guarda de valôres;
c)
classificar e codificar os documentos passíveis de contabífíaaçáo
para processamento através de computaçâo eletrônica, procedendo ao contrôle, analise e conciliação de contas;
d) promover todos Os atos necessários ao encerramento do exercido
financeiro e conseqüente levantamento de balancetes e" balanços; e
e) registrar e controlar os suprimentos concedidos, examinar aa respectivas prestações de contas e efetuar, quando necessarío, tomadas de
contas dos responsáveis por utnheiro,
valôres e outros bens públicos,
VI - Ao Centro de Processamento
de Dados, órgão de 2.Q grau dívísíonal, vinculado admínistratívamente a.
Secretaria de Finanças e tecnicamente autônomo, competem, especialmente, as seguintes atribuições:
a) colaborar
com os órgaos. 0:0
INCRA no sentido de que suas atívídades administrativas e técnicas possam vir a ser executadas com a utilização dos sistemas de processamento de dados;
b) normatizar e executar fI.S atividades de análise de sistema e programação de serviços de processamento de dados em equipamento convencional ou eletrônico;
C) manter permanentemente atualizado o cadastro de fitas magnéticas
referentes aos serviços executados;
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d) executar os trabalhos de processamento que venham a permitir ao
emiSSão de todos os formulários e mapas de controle necessários aos serviços que lhe forem cometidos;
e) rever e atualizar a documentação preparada para Os sistemas já desenvolvidOs, propondo, quando necessário, modificação ou adoção de novos
formulários ou outros documentos, para maior facilidade e clareza na manipulaçáo das informações a serem
trabalhadas; e
j) executar serviços de processamento para terceiros, dentro de ~uas
possibilidades técnicas, quando devidamente autorizado.
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II - Ao Serviço de capacitação .e
Treinamento, órgão de ~.9 grau drvíslon~l, competem, especialmente,
as
seguintes atribuições:
a) promover, diretamente ou através de acôrdos com outras entidades
especializadas, nacionais ou lutBrna-·
cíonaís, a capacitação e a especíalízaçac dos servidores do INCRA, tendo em vista as suas necessidades em
recursos humanos;
b) planejar e executar os trabalhos
de psicologia aplicada, no sentído de
e1?or adaptar as aptidões e potencíalídades dos servidores aos programas de trabalho do INCRA'
c) pesquisar e registrar, '.sistemàt,i-eamente, as necessidades veríftcadas
no campo da capacitação, treinamenti<? e aperfeíçoamento de pessoal tecmco e admínistratjvo do INCRA, com.
o objetivo de adequar os recursos humanos aos planos e programas do I11S-

n:

Art. 33. A Secretaria de Pessoal,
órgão central de 1.9 grau dívisíonal,
tem a seu cargo a normatização, coordenação, supervisão e controle da
execução das atividades gerais previstas na alínea "b" do incisa II do ar- - "tltuto: e
tigo 4.9 dêste Regulamento, através
a, proceder, siste~àticamente, ao
levantamento das disponíbtlídedes de
dos órgãos cujas atribuições são derecursos e técnicas existentes na
finidas nos incisos seguintes:
área de treinamento e capaoítação de
I - Ao serviço de Relações de TIa·
pessoal, em âmbito nacional e interbalho, órgão de 2.Q grau dívlsional, nacional.
competem, especialmente, as seguintes
In - Ao Serviço de Regime Jurí ~
atribuições:
díco, órgão de 2.° grau divisional
competem, especialmente, as seguin~
a) elaborar, coordenar e controlar a
aplicação de normas e processamen- tes atribuições:
a) aplicar a legislação específica de·
tos que envolvam aspectos da Administração de pessoal, com o oujeüvo Pessoal, referente a direitos, deveres,
de assegurar o funcionamento harmõ- vantagens, responsabilidades e disciplina; e
níco dos órgãos descentralizados;
b) analisar e instruir processos sôb) proceder ao levantamento, análise e interpretação dos dados neces- bre consultas, reivindicações e pedidos de reconsideração dos servidores;
sanes à fixação da politica de pessoa!
emitindo pareceres conclusivos.
do meRA;
IV - Ao Serviço de Cadastro e Pac) estudar e elaborar os métodos,
processos, normas e programas de Tf'- gamento, órgão de 2.° grau dívísíonal,
competem, especialmente, as seguincrutamento e seleção de pessoal. tendo em vista as necessidades especifi- tes atribuições:
cas e peculiares da Autarquia;
a) organizar e manter o cadastrodos servidores;
d) estabelecer critérios de apuração
periódica dos índices de absenteísmo.
b) coletar, sistematizar e registrar
para fins de determinação e díagnósos elementos necessários à confecção,
üco de causas e ratôres, equacâonadas fôlhas de pagamento.
menta de problemas índívíduaís e coV - Ao Serviço Assistencial, órgão
letivos, e adoçã-o de medidas correde 2.° grau divisional, competem, espetivas; e
cialmente, as seguintes atribuições:
e) promover estudos, em colaboraa) prestar assistência médica, cirúrção com o órgão Central do Sistema gica e odontológica aos servidores da
de Pessoal, para a elaboração dos Autarquia, seus dependentes e benefiPlanos de Classífícaçâo de Cargos e ciários;
de Retribuíçâo, bem corno para a
b) organizar e manter atendimento
execução de promoções, acessos e meüiortas de saláríoa.
médico de emergência.
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.Dos órgãos Promotores da Execução

Art. 34. O Departamento de Cadastro e Tributação, órgão central de 1.0
grau djvisíonal, tem a seu cargo a
normatização, coordenação e contrôle
da execução das atividades gerais previstas nas alíneas "c" a "f" do inciso
I do art. 3.° deste Regulamento, através das Divisões cujas funções são de-

finidas nos incisos seguintes:
I - A Divisão de Análises, órgão de
2.° grau divíslonal, competem, espe-

cialmente, as seguintes atribuições:
a) realizar, em colaboração com a
Secretaria de Planejamento e Coordenação, pesquisas e estudos com o objetivo de zonear o Território Nacional,
em regiões homogêneas sob o pontode-vista das condições sócio-econômicas e das características da estrutura
agrária;
b) fornecer aos órgãos competentes
da Becretaría de Planejamento e Coordenação, com base na análise das
estatísticas cadastrais e tributárias, os
elementos necessários à fixação das
escalas de propriedades, para elaboração dos planos de Reforma Agrária
e Colonização; e
c) elaborar análises estatísticas dos
dados cadastrais e tributários, com
vistas à orientação e revísâo das normas de caracterização das zonas típicas de módulo, tabelas de módulos
e de rendimento de produtos básicos,
classificação dos imóveis rurais e determinação dos coeríeíentes de progressividade e regressivídade do Impôsto Territorial Rural e dos índices
de revisão dos valõres da terra nua.

II - A Divisão de Cadastro, órgão
de 2.° grau dívístonal, competem, entre outras, - as seguintes atribuições:
a) elaborar as normas e rotinas reguladoras da organização, manutenção e atualização do cadastro geral
dos imóveis rurais, de terras públicas, de arrendatários e parceiros rurais e do cadastro técnico dos imóveis
rurais, bem como de quaisquer outros
cadastros de visem ao conhecimento
da estrutura sócio-econômica do meio
rural que venham a ser atribuídos ao
INCRA pela legislação ou por convênio;
b) promover a execução dos cadastros referidos na alínea anterior;

c) analisar as Declarações de Propriedade e fixar as normas e índices
para aferição da fidedignidade das inrormaçóes prestadas; e
d) estudar,
apreciar e julgar os
processos referentes ás reclamações e
recursos interpostos por proprtetártos
rurais, com relação, à classificação e
às alterações cadastrais dos imóveis
de sua propriedade.
III - A Divisão de Tributação, órgão de 2.° grau divísíonal, competem,
especialmente, as seguintes atribuições:
a) elaborar as normas, e rotinas reguladoras do lançamento, emissão, cobrança e arrecadação do Impôsto Territorial Rural, Contribuição Sindical
e Contribuição Rural de que trata a
Lei n." 2.613-55 e Decreto-lei n." 58-66,
bem como de quaisquer outros tributos e contribuições parafiscais que
venham a ser atribuídos ao INCRA
pela legislação ou por convênio;
b) promover o lançamento, emissão,
arrecadação e cobrança dos tributos
e contrtbuícões referidos na alínea
anterior; c) elaborar as normas e rotinas reguladoras da organização, manutenção, e atualização do cadastro de contribuintes de que trata o art. 6.° da
Lei n." 2.613, de 23 de setembro de
1955; e
d) promover a inscrição da dívida
ativa.
Art. 35. O Departamento de Recursos Fundíáríos, órgão central de
1.0 grau divisional, tem a seu cargo
a normatização, coordenação, supervisão e contrõle da execução das atividades gerais previstas no inciso II
do art. 3.° e na alínea "f" do inciso
I do art. 4.°, dêste Regulamento, através das Divisões cujas funções são definidas nos incisos seguintes:
I - A Divisão de Desapropriação e
Alienação de Terra, órgão de 2.° grau
divísional, competem, especialmente,
as seguintes atribuições:
a) estudar no âmbito administrativo as desapropriações necessárias às
atividades da Autarquia;
b) pronunciar-se sõbre a alienação
de terras em projetos de reforma
agrária e colonização oficial;
c) elaborar normas para avaliação
de imóveis rurais;
d) elaborar normas para aplicação
dos critérios de desapropriação esta-
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belecidos em lei, inclusive para os caSOs de desapropriações parciais de
imóveis, bem como elaborar laudos de
avaliação dos valôres a serem pagos
em indenizações a qualquer título;
e) emitir parecer sôbre a seleção de
áreas suscetíveis de desapropriação,
levando em conta, essencialmente, as
diretrizes e objetivos dos Planos Regionais de reforma agrária e de colonização;
j) examinar,
emitindo parecer a
respeito, a fixação dos preços para as
alienações de terras que tenham sido
OU que venham a ser incorporadas ao
patrimônio do meRA; e
g) promover as medidas necessárias
à aquisição e alienação de imóveis
rurais para a efetivação da Reforma
Agrária e da Colonização.
I! - A Divisão de Terras Públicas,
órgãos de 2.° grau drvísíonar, competem, especialmente, as seguintes
atribuições:
a) promover a regularização dominial das terras que constituem o patrimônio da Autarquia, perante o Registro de Imóveis competente, quaisquer que sejam as suas origens;
b) estudar e promover a díscrrmínaçâo de terras públicas, indicando
a ordem de prioridade da respectiva.
execução;
c) promover a emissão de títulos de
domínio aos legítimos ocupantes de
terras públicas;
d) promover a concessão, remissão,
transferência e extinção de aforamento de terras públicas; e
e) promover a expedição e lavr-atura de títulos e contratos relativos
a posse, propriedade e domínio da
Autarquia ou da União destinados a
suas atividades, observados os têrmos
da lei e o disposto no art. 100 do
Estatuto da Terra, mantendo Iívros
próprios.
~
111 - A Divisão de Recursos Naturais, órgão de 2.° grau dívísíonaj, competem,
especlarmente, as seguintes
atribuições:
a) promover o levantamento e avaliação de recursos naturais, sempre
que possivel mediante execução indireta;
b) opinar sôbre as áreas a serem
desapropriadas, no que respeita aos
seus recursos naturais;
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c) pronunciar-se, quanto aos recursos naturais, sôbre a alienação ou
concessão de terras públicas;
d) elaborar normas técnicas destinadas a disciplinar a classificação de
terras, bem como a avaliação das condições de uso atual e potencial das
mesmas, em colaboração com os órgãos competentes; e
e) elaborar, com a colaboração do
órgão competente, projetos específíccs
destinados a recuperar as áreas degradadas pela ausência de proteção
dos recursos renováveis, situadas em
regiões de elevado valor econômico,
em conformidade com o Estatuto da
Terra e a Lei n,s 4.771-65 e, prlorrtàríamente, nas áreas dos projetos de
reforma agrária e colonização.
IV - À Divisão de Cartografia, 0'1'gão de 2.° grau divisional, competem,
especialmente, as seguintes atribui.eões:
a) elaborar normas técnicas e projetos de levantamento cartográfico,
bem como coordenar e controlar a sua
execução;
b) executar o levantamento estereofotogramétrico, planímétrico e altimétrico das áreas destinadas aos projetos
de reforma agrária e colonização; e
c) preparar os originais cartográficos resultantes da restttuíção estercofotogramétrica e executar os serviços
de desenho das plantas dos imóveis
que integrem os projetos de loteamento de reforma agrária e coloniaaçao .
Art. 36. O Departamento de Pro;'
jetos e Operações, órgão central de
1.0 grau divisional, tem a seu cargo
a coordenação, normatização e contrôle da execução das atividades gerais previstas no inciso lI! do ar-tigo
3.° dêste Regulamento, através
das
Divisões cujas funções são definidas
nos incisos seguintes:
I - A Divisão de Organização e
Promoção Social, órgão de 2.° grau uívisional, competem, especialmente, as
seguintes atribuições:
a) normatizar, coordenar e controlar a organização da administração
operacional nos projetos de reforma
agrária e de colonização oficial;
b) normatizar, coordenar e controlar a execução das atividades de seleção e localização dos agricultores nos
projetos de reforma agrária e de coIcr.izaçâo, através da sua organização em unidades de exploração agticola; e
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c) promover, coordenar e controlar
a integração dos projetos de reforma
agrária e colonização oficial e compatíbtlízá-Ios com as linhas gerais de
ação dos órgãos públicos competentes
relativamente à infra-estrutura SOCÍi:l•.l'
à educação e saúde, efetivando, quan:

do f~r o caso, sua execução direta,
através do Departamento de Desenvolvímento Rural.
II - A Divisão de Organização e
Promoção Agrária, órgão de 2.0 grau
dívísíonal. competem. especialm:nte,

as seguintes atribuições:
a) normatizar, coordenar e controlar _a exe~ução das obras de ímpiantaçâo da Infra-estrutura física necessárias aos projetos de reforma agrária
e de colonização oficial;
b) normatizar, coordenar e controlar a implantação das unidades de
exploração agrícola dos projetos de
reforma agrária e de colonízação oficial; e
c) promover as medidas destinadas
a
integrar os projetos de reforma
agrária e de colonização oficial '1.0 eistema nacional de crédito rural.
III - A Divisão de Colonização
Particular, órgão de 2.° grau divístonal, competem, especialmente, as ;:;eguintes atribuições:
a) estimular a iniciativa privada no
campo da colonização;
b) examinar e avaliar projetos de
colonização, opinar quanto à sua aprovação, registrar e controlar a respectiva execução; e
C) manter o cadastro das emprêsae
de colonização particular.
IV ~ A Divisão de Coordenação e
Integração, órgão de 2.° grau divístonal, competem, especialmente, as
seguintes atribuições:
a) assistir os órgãos regionais na
implantação dos projetos de reforma
agrária e colonização oficial;
b) promover, acompanhar e centrolar a programação física e financeira
dos projetos de reforma agrária e colonização oficial, em articulação com
os demais órgãos do Departamento e
em conformidade com as normas e
instruções aprovadas;
c) propor as diretrizes metodológtcas
dos projetos de reforma agrária e colonização oficial;
d) colaborar com a Secretaria de
e-Ianejamento na elaboração dos pro-

jetos de reforma agrária e colonização oficial, a serem executadas através dos órgãos regionais; e
e)
propor convênios,~;0ntratos ou
acôrdos, visando à execução, por outras entidades, de atividades compreendidas no âmbito de atribuições
do Departamento.
Parágrafo único. As meúídas de
apoio referentes ao cooperativismo,
associativismo, extensão rural e eletrificaçáo rural, necessárias ao desenvolvimento dos projetos de reforma agrária e colonização oficial, serão executadas através do Departamento de Desenvolvimento Rural.
Art. 37. O Departamento de Desenvolvimento Rural, órgão central
de 19 grau dívlsional, tem a seu cargo a normatização coordenação, supervisão e contrôle da execução das
atividades gerais previstas no inciso
IV do art. 39 dêste Regulamento,
através das Divisões cujas funções
sâo definidas nos incisos seguintes:
I - A Divisão de Cooperativismo
e Sindicalismo, órgão de 2Ç grau divístonal, competem, eapectalmente. as
seguintes atribuições:
a)
promover a expansão do sistema cooperativista, proporcionandolhe ampla assistência técníca ;
b)
autorizar o funcionamento de
fiscaliza!'
cooperativas, controlar e
suas atividades e aplicar, quando fôr
indicado, as sanções previstas na legíslaçào especifica;
pesquisas e
c) realizar estudos,
levantamentos para a elaboração de
trabalhos estatísticos e ce natureza
econômico-social das cooperativas;
d)
promover o incremento das
relações mtercooperatívas, artdculando-se com os demais órgãos da administração pública que
tenham vmculação com o cooperativismo;
e)
promover o associativismo rural, através da formação e capac.1ta.çâo das lideranças smdicaís rurais e
outras formas de associativismo do
meio rural; e
f) manter Cadastro dos Sindicatos Rurais, Associações e outras n-odalídades de associativismo rural.
II - A Divisão de Assistência
Técnica, órgão de 29 grau dívtstonal,
competem, especialmente, as seguíntes atribuições:
a)
realizar estudos
e
elaborar
programas de extensão rural neces-

ATOS

DO PODER EXECUT!VO

sários aos projetos de colonização e
de reforma agrária;
to prestar serviços de caráter
consultivo, ao .Ministério da Agricultura, para assuntos relativos ao
Sistema
Brasileiro
de
Extensão
Rural;
c) elaborar projetos de assistência
técnica', com vistas à valorização do
homem e da Emprêsa Agri%la e à
modernização tecnológica
da agricultura;
d)
analisar,
emitindo parecer a
respeito, projetos que pleiteiem assistência técnica do meRA e que
tenham por objetivo
desenvolvimento rural; e
e)
promover o treinamento especializado da mão-de-obra rural, com
o objetivo de capacitá-la para as
atividades do cooperativismo, a utídzaçâo da eletrificação rural e .a-..
assistência técnica promovidas pelo

°

rxcas.

III - A Divisão de Eletrificação
Rural, órgão de2Çl grau dívístonal,
competem, especialmente, as seguintes atribuições:
a)
promover as pesquisas necessárias ao planejamento e à execução
dos planos e projetos de eletrificação rural, bem como analisar os projetos que lhe forem submetidos para
apreciação;
z» promover a eletrrficaçâo rural,
bàsícamente através de cooperativas
organizadas para êsue fim, visando
ao uso agropecuário e doméstico da
energia elétrica;
c) fiscalizar a execução aos projetos de eletrificação rural de que
o INCRA participe e proceder à avaliação de seus resultados;
d) promover a Integração, nos
projetos de
eletrificação rural, de
novas atividades agropecuárias, visando à utilização racional da. energia elétrica; e
e) propor zonas prioritárias de
implantação da eletrificação rural.
CAPíTULO III
Das Funções e Atribuições dos órgãos
Regionais e Estaduais

Art.

38. A Coordenadoria Regional,

órgão de 19 grau dívísíonal, compete

promover a integração executiva das
atividades do INCRA, através dos ór-
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gâos cujas atribuições são definidas nos
incisos seguintes;
I - Ao Serviço de Estudo~ ~ _Projetos órgão de 29 grau
dívísional,
compete executar, dentro dos critérios, processos de rotina de trabalho
estabelecidos pela Secretaria de Planejamento e Coordenação, as seguintes
atribuições:
a)
real1zar estudos visando à elaboração dos planos regionais de reforma agrária coronízaçân e desenvolvimento rural;
b)
preparar ao respectivas propostas de plano de trabalho. programação físico-financeira e orçamentária; e
c) elaborar projetos e planos loCaIS integrados previstos nos planos
regionais.
II - Ao Serviço Executivo de Finanças, órgão de 29 grau diV1sonal,
compete executar, dentro dos critérios,
processos de rotinas de trabalho estabelecidos pela Secretaria de Finanças,
as atividades correspondentes ao 'respecüvo órgão homólogo central.
l i - Ao Serviço Administrativo, 61'gao de 2Çl grau divisional, compete
executar, dentro dos critérios, processos e rotinas de trabalho estabelecidos
pejos órgãos homólogos centrais, as
funções de caráter administrativo, relativas a material, transporte, pessoal,
patrimônio e serviços gerais.
IV - A Divisão Técnica, órgão de
29 grau divisional, compete executar as
atividades cometidas aos Departamentos de Recursos Fundiários, Projetos e
Operações e Desenvolvimento Rural
dentro dos critérios, processos e rotinas de trabalho estabelecidos por esses órgãos.

V - A Divisão de Cadastro e Tributação, órgão de 2Çl grau dívíslonal,
compete executar as atividades cometidas ao Departamento de Cadastro e
Tl"ibutação, dentro dos critérios, processos e retinas de trabalho estabelecidos por êsse órgão.
VI - A Divisão Estadual Técnica e
a ruvíeão Estadual de Cadastro e Tributação, são órgãos de 2Çl grau devíslonal, incumbidos da execução das atividades cometidas aos órgãos homólogos centrais no Estado de sua atuação,
subordinados à coordenadoria Regional respectiva e vinculados técnicamente às Divisões correspondentes
desta.
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CAPiTULO IV
Da Nomenclatura dos órgãos e dos
Dirigentes

Art. 39. Os órgãos do INCRA, dos

diferentes graus dívislonads Indicadores do nível hierárquico que lhes é
conferido na sua estrutura, os criados
por lei e por esta definidos em sentido legal, os criados nest~ Regulamento e os que venham a ser criados
nos Regimentos Internos, bem como os
respectivos dirigentes obedecerão à
nomenclatura fixada 'nos incisos seguintes:
I - O Gabinete é um órgão de assistência geral do Presidente, tratando
de sua representação política e social,
e incumbido das relações públicas e da
Segurança e informações, dirigido por
um Chefe, escolhido e nomeado, em
comissão, pelo Presidente.
II - A Procuradoria-Geral é um órgão de assessoria, com finalidades consultivas, normativas, orientadoras e
coordenadoras dos assuntos jurídicos
da Autarquia, dirigida por um Procurador-Geral, escolhido e nomeado,
em comissão, pelo Presidente.
lU - As Secretarias são órgãos de
1 9 grau dívísíonal, incumbidos da orientação, coordenação, normatização,
execução e contrôle das atividades auxínares e técnicas adjetivas tendo em
cada uma como dirigente um secretario, escolhido e nomeado, em comissão,
pejo Presidente .
IV - Os Departamentos" são órgãos
incumbidos da orientação, coordenação, normatização e contrôle das atividades substantivas do INCRA, tendo
cada um como dirigente um Diretor,
designado pele Presidente, dentre os
Diretores nomeados na forma do art.
49 do Decreto-Lei nc 1.110 de 9 de
julho de 1970.
'

V - Os serviços são órgãos em que
se desdobram as secretarias e as Coordenadorias Regionais e visam a atender à diferenciação das funções adjetivas desempenhadas por êstes órgãos,
tendo cada um como dirigente um
Chefe, escolhido pelo respectivo Secretário ou Coordenador e nomeado,
em comissão, pelo Presidente.
VI -- As Divisões são órgãos em que
se desdobram os Departamentos e as
coordenadorias Regionais e visam a
atender a diferenciação das funções
substantivas desempenhadas por êstes
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órgãos, tendo cada uma como dirigente um Chefe, escolhido pelo respectivo
Diretor ou Coordenador e nomeado,
em comissão, pelo Presidente.
VII - Af3 procuradorias, as Assessorias. o Grupo de Apoio Aéreo e o Centro de Processamento de Dados são
órgãos de 29 grau dívísíonal, de caráter e designação especial, incumbidos
das funções fixadas neste Regulamento e nos respectivos Regimentos Internos, tendo cada um como dirigente
um Chefe, escolhido pelo titular do
órgão de 19 grau a que fôr subordinado e nomeado, em comissão, pelo Presidente.
VIII - A Seção será a nomenclatura normal para a subdivisão dos órgãos de 29 grau dívísíonaí e visa à diferenciação das funções dêste~ tendo
come dirigente um Chefe escolhido pelo Chefe do órgão de 2Q grau dívístonal que ela integra e desi~nado, em
função gratificada, pelo Presidente.
IX - O Setor será a nomenclatura
normal para a subdivisão dos órgãos
de 3Ç grau dívísíonal e visa à díterencíacâo das funções dêstes, ten!i0 como
dirigente um Chefe, escolhídc pelo
onere do órgão de 39 grau divisional
que êle integra e designado, em função gratificada, pelo Preaídente.
X - As Coordenadorias Regionais
S5..o órgãos de 19 grau dívisíonal, incumbidos da integração executíva, regional, estadual, zonal e local de todos
os órgãos do INCRA, tendo cada uma
como dirigente um Coordenador Regional, escolhido e nomeado, em comissão, pelo Presidente.
XI - As Divisões Estaduais Técnicas ,e de Cadastro e Tributação, são
órgãos de 29 grau dívísíonal, tendo cada uma como dirigente um Chefe, eScolhido pelo Coordenador Regional e
nomeado, em comissão, pelo Presidente.

XII _ Os órgãos zonaâs e locais são
unidades de 2Q ou 39 grau dívísíonal,
dirigidos por um Chefe ou Admínístrador, escolhido pelos respectivos Coordenadores Regionais e nomeado, em
comissão, pelo Presidente.
parágrafo único. A posse dos dirigentes dos órgãos de 19 grau dívisíonai será dada pelo presidente do ...
INCRA, e dos outros órgãos centrais
pelo Secretário de Pessoal e a dos demais órgãos descentralizados pelo respectivo Coordenador Geral.
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Art. 40. O Presidente do INCRA terá quinze assessôres por êle escolhidos
e nomeados em comissão.
Al't. 41. Os dirigentes dos Departamentos, das secretarias e das COOrdenadorias contarão com um Assistente
Geral, pertencente ao Quadro de Pessoa! do INcRA e dois Assistentes, todos de escolha' dos respectivos titulares e nomeados, em missão, pelo Presidente.
Art. 42. O Procurador-Geral e o
Chefe do Gabinete contarão, respectivamente, .com um SubprocuradorGeral e um Subchefe de Gabinete,
por êles escolhidos dentre servidores do
Quadro de Pessoal do INCRA e nomeados, em comissão, pelo Presidente.
Art. 43. Aos Assistentes-Gerais ao
Subprocurador-Geral e ao Subchefe
do Gabinete, além das atribuições que
lhes forem determinadas pelos respec->.
tívos titulares, compete:
a) substituir o titular em seus impedimentos legais e eventuais;
b)
supervisionar e coordenar as atívicades auxiliares; e
c) exercer as funções de ordenador
de despesa e de formalização dos atos
decorrentes, de acôrdo com a competência delegada pelos respectivos titulares.
Art. 44. OS Chefes de Divisão dos
órgãos centrais e regionais e dos das
Divisões Estaduais Técnicas contarão
com dois Assistentes de sua escolha
dentre os servidores do Quadro de
Pessoal do INCRA e nomeados, em
comíssôes, pelo Presidente.
Parágrafo único. Os dtrigerítes das
Divisões Estaduais de Cadastro e
Tributação terão um Aaaistente, es~
colhido e designado na forma dêste
artigo.
Art. 45. Os Chefes de Serviços
dos órgãos centrais contarão com um
Assistente de sua escolha, dentre os
servidores do Quadro de Pessoal do
INCRA e designado, em função gratificada, pelo Presidente.
Parágrafo único. O Chefe de Centro de Processamento de Dados terá
dois Assistentes, escolhidos e designados na forma dêste }~rtigo.
CAPíTULO ..,

Dos Atos Normativos

Art. 46. Além das Leis dos Decretos e dêste Regulamento, são atos
normativos para O desempenho das

atividades a serem exercidas pelo
INCRA' os definidos nos incisos seguintes:
I - Os Regimentos Internos serão
elaborados pelos órgãos centrais de 1"
grau divlsional, aprovados pelo Ministro da Agricultura e baixados pelo
Presidente, e deverão estabelecer as
linhas gerais, os preceitos e as atribuições de cada órgão componente,
sendo fixadas a estrutura, funções e
vinculações dos órgãos até 4" grau
divisional.
11 - As Resoluções serão baixadas
pelo Presidente, consubstanciando os
atos estabelecidos em reunião do
Conselho de Diretores sôbre a matéria de sua competência, na forma do
artigo 26 dêste Regulamento.
111 - As Instruções Especiais serão aprovadas pelo Ministro da Agricultura e baixadas pelo Presidente
do INCRA, visando iiK3,r critérios,
preceitos e normas gerais de fundonamento que estabeleçam obrigações
e atinjam ínterêsses de entidades não
subordinadas diretamente a esta Autarquia.
IV - As instruções serão baixadas
pelo Presidente do INCRA e visam a
consubstanciar critérios, preceitos e
normas gerais de funcíonamento dos
órgãos.
V - As' Portarias roerão baixadas
pelo Presidente, para determinar o
cumprimento de medidas gerais de
ordem técnica e administrativa de
sua alçada exclusiva, ou ainda para
determinar a execução de rnedldaa
consubstanciadas em atos normativos de hierarquia superior.
VI - As Normas são atos baixados pelos titulares dos órgãos centrais de 1" grau divlsíonal, para disciplinar, de forma normal e continua, a execução técnica e admimstrativa dos serviços, .ativídades ou
tarefas já estabelecidos, em suas linhas gerais, por atos de hierarquia
superior.
VII - As Ordens de Serviço serão baixadas e expedidas por todos
os Chefes de órgãos de i-, 2". 3" e 4"
graus dívísionais, para determinar,
em casos específicos, a execução, no
todo ou em parte, de tarefas afetas
aos mesmos, dentro dos dispositivos
normativos em vigor.
.
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Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 47. O Quadro de Pessoal do
INCRA será composto por:
I - Servidores integrantes de sua
Parte Permanente;
II - Servidores contratados sob o
regime da Legislação Trabalhista;
III - Servidores integrantes de sua
Parte Especial.
Art. 48. Ficam transferidos para
o INCRA os cargos em comissão e
as funções gratificadas do lERA e

do INDA, ajustando-se à nova estrutura.

Art. 49.

O INCRA submeterá ao

Departamento Administrativo do Pes-

soal Civil (DASP) os quadros e ta-

belas de pessoal dos Institutos extintos para o seu ajustamento às diretrizes da classificação de cargos do
serviço civil da União e das autarquias federais e às díretrtzes da pclítica salarial do Gcvérno.

Art. 50. Ficam tncorporadcs ao
patrimônio do INCRA todos os imóveis e demais bens patrimoniais dos
extintos lERA e INDA, ficando a autoridade administrativa autorizada a
promover a inscrição ou transcrição
do respectivo titulo de domírrío, Inclusive o texto legal que determinou
a transferência domintal (Decretolei n'' 1.110, de 9 de julho de 1970)
em nome do INCRA, assegurada a
gratuidade, nos têrmos da lei.
Art. 51. Os têrmos, contratos e
títulos de domínio expedidos pelo
INCRA com vistas à alienação de
terras, quer em seu nome, quer em
representação legal da União. terão
para qualquer efeito valor, de Escritura Pública. Do mesmo modo, terão efeito de Escritura Pública os
contratos e títulos de domínio expedidos até esta data pelos extintos
lERA e INDA, em cumprimento aos
seus objetivos legais.
Art. 52. Os casos omissos neste
Regulamento serão suomettdos, pelo
Presidente do INCRA, ouvido previamente o Conselho de Diretores, ao
julgamento do Ministro da Agricultura, que indicará as medidas para
regulá-los.

DECRETO N° 68.154 FEVEEEIRO DE 1971

DE 2 DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Engenharia Civit da Faculdade de
Engenharia da Fundação Universidade de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição
Federal, de acôrdo com o artigo 47,
da Lei número 5. 540, de 28 de novembro de 1968. alterado pelo Decreto-lei número 842. de 9 de setembro
de 1969 e tendo em vista o que consto do Processo nv CFE-1.1B2-70, do
Ministério da Educação e Cultura
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Engenharia Civil
da Faculdade de Engenharia, da FUndação universidade de Minas Gerais,
com sede em Contagem, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e ;.13° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Pasearinno

DECRETO N° 68.155 -- DE 2
FEVEREIRO DE 1971

DE

MOdifica o artigo 4° do Decreto número 64.086, de 11 -ie fevereiro de
1969, que constitui a Comissão Coordenadora do Regime de Tempo
Integral e Dedicação tecccusica. e
dá outras providências.

O presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 83, item U, ia Constituição
e na forma do que dispõe a Lei número 5.539, de 27 de novembro de
1968, decreta:
Art. 1° A Comissão Coordenadora
do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (COMCRETIDE).
a que se refere o artigo 4° do Decreto número 64.086, de 11 de fevereiro de 1969, passará a ser consbituida .de 3 (três) representantes do
Ministério da Educação e CUltura,
entre os quais o Diretor do Depar-
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mérc.o a ser instituída gradualmente
tamento de Assuntos Universitários,
no 'pr~zo de 12 anos, por meio de ne ...
presidente nato da Comissão, 1 (um)
goeiaçoes anuais;
representante do Ministério da Fazenda, 1 (um) do Mintatérío do PlaConsiderando que o artigo 69 do
nejamento e Coordenacào Geral, 1
'I'raraoc de Montevidéu estabelece que
(um) do Conselho Nacional de Pesos resultados aas negociações devem
quisas e 1 (um) do Conselho Feentrai' em Vigor no território de cada
dera] de Educação.
Estado-Membro no dia 19 de janeiro
~ 1° A Comissão atuará íntegrado ano subseqüente;
da no Departamento de Assuntos
Considerando que os pjenipoteneiáuniversitários, do Ministério da Edudos dos Estados-Membros firmaram,
cação e Cultura.
na cidade de Montevidéu, em 4 de de~ 2° O presidente da Comissão de..
zembrc de 1970, a Ata de Negociações
signará um dos representantes do Mido X Perfcdo de Sessões Ordinárias
nistério da Educação e Cultura para
da Conferência das partes Contratan..
substituí-lo em sua falta ou impetes do Tratado de Montevidéu, na qual
dimento.
se encontram registrados os resulta"
dos das negociações, decreta:
Art. 2° A aprovação final dos projetos de trabalho em regime gratifiArt. 19 A partir de 19 de janeiro
cado das universidades ou estabelecide 1971. a importação dos produtos
mentos isolados será atribuição do
constantes do anexo I a êste Decreto,
Diretor do Departamento de Assune ortgínártos da Argentina, Bolívia,
tos Universitários, sujerta à homolo .. .Chíle.
Equador, México, Pagaçâo do Ministro da Educação e - raguad,Colômbia,
peru, Uruguai e venezuela, escultura.
tará sujeita aos gravames nêle índíArt. 3.° aete Decreto entrará em cados passando os mencionados pro ..
vigor na data de sua publicação, redutos a fazer parte Integrante da LiS"
vogadas as disposições em contrárto .
ta Nacional (LNB) que acompanha o
Decreto nv 65.223, de 25 de setembro
Brasília, 2 de fevereiro de 1971;
de 1969 publicado no Diário a fimal de
150° da Independência e 83° da
26 de setembro de 1969.
República.
Parágrafo único. O tratamento esEMÍLIO G. MÉDICI
tabelecido no citado anexo é de aplíAntônio Del/im Netto
eaçâc
exclusiva aos produtos origináJarbas G. Passorinno
rios dos Estados-Membros da Associa ..
João Paulo dos Reis vezzoso
çâo
Latino-Americana de Livre Co"
mércto mencionados neste artigo, não
sendo extensível a terceiros países por
DECRETO N9 68.156 ainda não aplícaçâo da cláusula de nação mais
favorecida ou de disposições equivafoi publicado no Diário a fíciai.
lentes.
Art. 29 O Ministério da Fazenda.
através das repartições competentes,
DECRETO N9 68.157 - DE 2 DE
determinará as providências neceasáFEVEREIRO DE 1971
rlas ao cumprimento dêste Decreto.
Dispõe sôbre a execução do resultado
~I\rt. ac O presente Decreto entra em
da Décima Série anual de negociavigor a 19 de janeiro de 1971, ficando
çóee para a formação da zona de
revogadas as disposições em centráLiure Comércio instituída pelo T'J:ario.
tado & Montevidéu.
Brasília, 2 de fevereiro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
o Presidente da República, usando República.
du atríbuíçâo que lhe confere o artigo
81, Item lU da Constdtuíção, e
EMíLIO G. MÉDICI
Considerando que o Tratado de
Jorçe de Carvalho e Silva
Montevidéu, firmado em 18 de feveAntônio Delfim Netto
reiro d.e 1960 e aprovado pelo Congress- Nacional pelo Decreto Legislativo nv 1, de S de fevereiro de 1961,
o anexo mencionado no art. 19 foi
determina o estabelecimento entre seus
publicado no D.a. de 4-2-71.
membros de uma Zona de Livre 00-
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DECRETO N9 68.158 FEVEREIRO

DE

DE

3

DE

1971

Dispõe sôbre a inclusão de servidora
do extinto Serviço de Alimentação
da Premâencía Social <SAPS)
11·0
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Preotáêncui Social.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Decruto-Ieí 09 224, de 28 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica Incluído no Anexo 11,
a. que se refere o artigo 29, § 19, '!{;
Decreto nc 61.794, de 29 de novembro
de 1967, publicado no Suplemento JO
Dilino Otícuü 09 241. de 20 de de-

zembro de 1967, na parte relativa ao
Quadro Suplementar do Mlnfstério do
Trabalho e Previdência Bocíalv-um
cargo de Armazenísta, código
.
AF-102.8~A, ocupado por Dyrce :F'''!r.
nandes D' Assumpçao, oriundo do extm to Serviço de Aíímentaçàn da Prevídencia Social SAPS).

Art. 21,> Este Decreto entrará em ~TI
gor na data da sua ounucação revogadas as disposições em contráriO.
fevereiro de 1971'
Brasília, 3 de
1509 da Independência e 83Q d~
República.
EMÍLro G. MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO Nv 68.159 - DE 3
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede autorização. à Sociedade Seguradora .Estrangezra para iuimentar C! capztal de suas operações no
BrasIl.

o Presidente da República, usando
que lhe confere o artIgO 81, Item UI, da Constituição decreta:
~a atl:1b~.uçao

ATt. 19 :É: concedida à Royal Exchange Assurance, com sede em Londres, Inglaterra, cujo funcionamento
no país foi concedido pelo Decreto
nc 13.'1349, de 18 de junho de 1919,
autorização para aumentar o capital
destinado às suas operações de seguro no Brasil, de Cr$ 48.000.00 (quarenta e oito mil cruzeíros) para
Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta

mil cruzeiros) , conforme deliberação
de Sua corte de Diretores, em reumâo
realizada a 4 de setembro de 196'8.
Art. 2,9 :Ê:Ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Barsíüa, 3 de fevereiro de 1-971;
lMQ da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G.

MlÉDrcI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes.

DECRETO

N9 -68.1'130 DE 3
FEVEREIRO DE 1971

DE

Autoriza a contratação de operação
externa com a Agência Norte-Americanapara o Desenvolvimento tnternacional e dá outras provt-

âênciae,

o Presidente da República usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. P :É: o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar com a Agência Norte-Americana para. o Desenvolvimento Internacional um 'empréstimo no valor de até US$ 25.000.000-,00
(vinte e cinco milhões de dólares
norte-americanos), para utilização no
programa governamental de águas e
esgotos, através do Sistema Financeíro de Saneamento, administrado
pelo Banco Nacional de Habitação.
Art. 29 Fica autorizada a utilização do contravalor em cruzeiros do
empréstimo referido neste Decreto
pelo Sistema Financeiro de Saneamento.
Art , 39 A amortização de principal
e juros decorrentes da operação externa será integralmente atendida: por
recursos próprios do Banco Nacional
da Habitação, sem qualquer ônus para
o Orçamento da União.
Art. 49 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3' de fevereiro de 1971;
1509 da Independência, e 83~ da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

Aros DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 68.161 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1971
Dispõe sôbre a prorrogação do prazo
para funcionamento no País concedido aos bancos estrangeiros.

o .Presidente da República, miando
da atribuição que lhe confere o artigo '81, item rrr da Constituição, tendo
em vista as disposições do artigo 10,
§ 29, e do artigo 18 da Lei nc 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, e do artigo 12, § único, do Decreto-lei n 9
2.00, de 25-2-67, decreta:
Art. 19 Ficam prorrogados, nas
condições abaixo indicadas, os prazos
concedidos para funcionarem no país
aos seguintes estabelecimentos bancários estrangeiros:
Banco Alemão Transatlântico
....,.....--_.
até 20-12-76.
The First National Bank of Boston - até 20-12-75.
First National City Bank - até 1
de julho de 1976.
Banco Holandês Unido S. A. até 31-1-77.
Banco ítalo-Belga S. A. - até 24
de setembro de 1976.
Bank of London & South Ameríca
Ltd. - até 25-9-79.
The Bank or Tokio Ltd. - até
26-1-76.
Banco de La Nacíon Argentina
até 30-6-79.
Art. 29 ~ delegada competência
ao Banco Central do Brasil para prorrogar o prazo de funcionamento concedido aos estabelecimentos bancários estrangeiros em atividade no
Pais.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ant&nio Delfim Netto
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DECRiETO N9 68.162 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1971
Reduz alíquotas do impósto sóbre pro_
dutos industrializados e dá outras'
p, ovidências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista a autorização contida
no artigo 16 do Decreto-lei nc 400, de
30 de dezembro de 1968, e no parágrafo único do artigo 89 da Lei no .•
5.368, de 19 de dezembro de 1967, decreta:
Art. lI? Os produtos classificados nas
posições 58.01, 58.02 e 58.03, da Tabela anexa ao Decreto nv 61.514, da
12 de outubro de 1967, ficam sujeitos
à alíquota de 16% (dezesseis por centio) •

Art. 29 O artigo 19 do Decreto nq:
66.010, de 30 de dezembro de 1969,
passa a vigorar, a partir de 19 de fe ..
vereírc de ·1971, com a seguinte reda-

çao:

"Art. 19 O valor tributável dos
produtos da posição 24.02, inciso
2 (cigarros), da Tabela anexa ao
Decreto nv 61. 514, de 12 de outubro de 1967. é de 17,903% em relação ao preço de venda no varejo,
sendo de 11,33%, aõbre esse preço
a margem do varejista".
Art. 3° :tJ.:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfím Netto

DECRETO N9 68.163 - DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1971
Extingue a Diretoria da Despesa PÚblica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferf'~
o artigo 81, inciso lII, da Oonstítuíçáo
da República Federativa do Brasil ·8
o artigo 146, parágrafo único, do Qeereto-lei no 200, de 25 de fevereiro de
1967, e tendo em vista o disposto nO
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Decreto ne 67.875, de 18 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica extinta a Diretoria da
Despesa Pública.
Art. 29 Ficam transferidas para 08
órgãos que especifica as seguiu tes
unidades da extinta Diretoria da
Despesa Pública:

I - para o Serviço do Pessoal do
Ministério da Fazenda, o Serviço de
Inativos e pensionistas;
II - para a Subsecretaria de Planos e Orçamento da Secretaria-Geral
do Ministério da Fazenda:
a) o Serviço de Controle;
b) o Serviço de Créditos;
c) o Serviço Administrativo.

Parágrafo úmco, As transferêncíaa

de que trata o presente artigo abtan-

gem as atuais atribuições, o acervo
de material e o pessoal.
Art. 3 9 Ficam' extintas a Tesouraria Geral, aI!). Pagadorfa e a 2ll- Pa-

gadoría..
§ 10 As atribuições da extinta Tesouraria Geral de emitir Letras do
Tesouro e de guardar vaiôres do Tesouro Nacional ficam transferidas à
subsecretaria de Planos e Orçamento da Secretaria-Geral do Mím.nério
da Fazenda.
§ 29 Transferem-se para a Subsecretaria de Planos e Orçamento da.
Secretarta-Geral do Ministério da
Fazenda o acervo de material e o
pessoal da Tesouraria Geral, da ta
Pagadoria e da 2" Pagadoria, ora extintas.

Art. 49 Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a expedir os atos que se
fizerem necessários à aprícaçâo do
presente decreto, inclusive os relatívos à transferência de dotações orçamentárías ,
Art. 5'? A aplicação do disposto neste Decreto não poderá acarretar eumenta de despesa.
Art. 69 aste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e,
expressamente, o Decreto nc 21.890,
de 4 de outubro de 1946 e o Decreto
nc 48.930, de 9 de setembro de 19ÜC.
Brasília, 3 de fevereiro de 1971;
150'? da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

EXECUTIVO

DECRETO N° 68.164 FEVEREIRO DE 1971

DE

4

DE

Concede reconhecimento à ":'icenciatura de 1° Ciclo, em Letras, da
Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Botucatu, SP.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constítui..
çâo Federal, de acôrdo com o artigo
47, da Lei n- 5.540, de 28 de novem .
brc de 1968, alterado pelo Decretolei n" 842, de 9 de setembro de
1969, e tendo em vista o que consta
do Processo n- 16.636-66, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 li: concedido Reconhecímento à Licenciatura de 1° Ciclo, em Letras, da Faculdade de Fflosofía, Cíênelas e Letras de Botucatu, na cidade
de Botucatu, Estado de São :E aulo ,
Art. 2° aste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, tesogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 19m;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.165 FEVEREIRO DE 1971

DE

4

DE

Retifica decreto de redistribuição de
caraoe para a Agência Nacional.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos n" 31, de 13 de
janeiro de 1971, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1° Fica retificado o artigo 10
do Decreto n'' 67.996, de 30 de dezembro de 1970, publicado no Diário
Oficial de 31 eubsequente, para fazer
constar que o cargo indicado no número 2 da alínea a, ocupado por
Nair Luíza Borsatto, é de Revisor,
código EC-306.21.C, e não como figurou naquele Decreto.
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Art. 2° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

João Leitão de Abreu

DECRETO N9 68.166 FEVEREIRO DE

DE 4 DE

1971

concede reconhecimento de Cursos da
Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras de Penâpolis - S. P .
o Presidente da Repúbnca, usanao
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lI!, da Constituição,de
aoôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de Setembro de 1963 e tendo em
vista o que consta do Processo número 259.755-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido reconhecimento
aos Cursos de Desenho, Matemática,
Pedagogia e Licenciatura em Ciências
(19 ciclo), da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Penapolís mantida pela Fundação Educacional de
Penapolis, S. P.
Art. 2° ãste Decreto entrara em
vigor na data de sua punhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereuo de 1971;
1509 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passartnno

DECRETO N.? 68.167 FEVEREIRO

DE 4 DE

DE 1971

Dispõe sôore recrutamento e retribuição do pessoal do Corpo Cientsttco do Instituto de Matemátjca
Pura e Aplicada (IMPA), e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Os serviços do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada (IMPA)
poderão ser executados por:
I Servidores do próprio Instituto;

II - Servidores do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) lotados
no IMPA; e
In - Servidores públicos da Administração Federal, Estadual ou
Municipal, requisitados na forma da
legislação em vigor.
Art. 2.° As atividades de ensino e
pesquisa de alto nível, a serem desenvolvidas pelo Corpo Científico do
IMPA, serão atendidas mediante
contrato por prazo determinado na
forma da legislação trabalhista observadas as demais normas legais e
regulamentares pertinentes.
Parágrafo único. Os contratos a
s:rem . celebrados na forma dêste artlgo ficam limitados ao número de
20 (vinte) para os titulares do ensino e pesquisa e de 20 (vinte) pata
- -os respectivos assistentes.
Art. 3.° A contratação prevista
neste Decreto obrigará o contratado
ao regime de 40 (quarenta) horas Semanais_ de trabalho, a que corres..
penderão OSA salá~os mensais de CJ':$
3.329,00 (três mn trezentos e vinte
e ~ove cruzeiros) para o titular de
ensino e de pesquisa e de Gr$ '"
2.957,00 (dois mil novecentos e cínqüenta e sete cruaeíros) para o assistente.
Parágrafo único. Os salários previstos neste artigo serão acrescidos
de 20% (vinte por cento), se o contratado optar pela total incompatibilidade para o exercicio de qualquer
outra atividade pública ou privada.
Art. 4.° As despesas com a execução dêste Decreto serão atendidas
pelos recursos adequados, à disposição do Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 59 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogados os artigos 3.° e 4.° do Decreto n.s 65.919, de 19 de dezembro
de 1969, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
da Independência e 839 da
República,

150°

EMÍLIO G.

MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 68.168 -

DE

DG PODER

4

DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o terreno
situado na confluência das Ruas
Monsenhor Lopes e Arlindo Nogueira, integrante de imóvel da Avenida Frei seratím, em Teresina,
Estado do Piauí, e benfeitorias exis-

tentes

no

mesmo,

necessário

à

construção da estação terminal de
microondas daquela cidade, integrante do Sistema Nacional de Telecomunicações, a cargo da Emprêsa Brasileira de Telecomunicações
-

EMBRATEL.

EXECUTIVO

referido terreno e benfeitorias existentes no mesmo.
Art. 3° A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos têrmos do artigo 15 do Decreto-Lei n« 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei n" 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem lI!, da Constituição, e
tendo em vísta a autorização constante do Decreto-Lei n" 1.151 de--4 de
fevereiro de 1971, decreta:
Art. 1° li: declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
com fundamento na letra "h", do
artigo 5°, do Decreto-Lei n'' 3.365, de
21 de junho de 1941, o terreno foreiro municipal situado na contluêncra
das Ruas Monsenhor Lopes e Arlindo Nogueira, com a área de 1.645,6375
m2 (hum mil seiscentos e quarenta e
cinco metros quadrados, sessenta e
três decímetros quadrados e setenta
e cinco centímetros quadrados), medindo 42,25m (quarenta e dois metros
e vinte e cinco centímetros) de frente para a' Rua Monsenhor Lopes e
38,95m (trinta e oito metros e noventa e cinco centímetros) de fundos, esquina com a Rua Arlindo Nogueira, desmembrado de um lote de
maior porção situado no terceiro
quarteirão urbano, série norte da
Avenida Frei Serafim, em Teresina,
Estado do Piauí, sendo foreiros o Dr.
Luiz Fortes Batista, Antonieta Ferraz Batista e Maria Almíra Ferraz,
no qual há uma garagem construída
de alvenaria, medindo cêrca de 3,60m
(três metros e sessenta centímetros)
de frente por 5,OOm (cinco metros)
de fundos, de propriedade dos foreiros do imóvel, tudo de acõrdo com
o que consta no .Processo n'' 2.937-70
do Ministério das Comunicações.
Art. 2° Fica autorizada a Emprêsa
Brasileira de Telecomunicações EMBRATEL, a promover, na forma
da legislação vigente. com seus recursos próprios, a desapropriação do

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DEJORE'I10

No

68.169 1971

DE

4

DE

FEVEREmO DE

Declara nulo o ato de outorga de
concessão à Televisão Goiás Ltda.
para instalar uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

o Presidente da República, no uso
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
tendo em vista o que consta do . 1'0cesso nv 10. 886~65 do Ministério das
Comunicações, decreta:
Art. I'? Fica declarado nulo, de
acôrdo com o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nc 52.795, de
31 de outubro de 1963, o ato de outorga de concessão à Televisão 1301as
Limitada para instalar uma estação
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, de que trata o Decreto nc 60.287, de 3 de março de
1967, alterado pelo Decreto número
60.661, de 2 de maio de 1967.
Art. 29 O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
150'? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

ATOS

DECRETO N9 68.170 FEVEREIRO DE
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DE 4 DE

1971

Atualiza os valores das multas previstas no Decreto-lei n Q 538. ae 7 de
1ulho de 1938, e no Decreto ..
n9 4.071, de 12 de maio de 1939.
O Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe contere o arti-

go 81, item III, da constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, da Lei nc 4.357, de 16 de julho de
1964, decreta:
Art. 19 As multas previstas no .l'rtl~
go 14, do Decreto-lei nv 538, de Cf de
julho de 1938, e no art. 15, do Decreto n? 4.071, de 12 de maio de 1939.
modificado pelo art. 3Q, do Decrete
nv 60.577, de 10 de abril de 1967, itens
II a X, de acordo com o disposto no
art. 9Q, da Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1964, passam a ter os seguiutes valores:
a) Decreto-lei nc 538, de 7 de julho de 1938: Art. 14 - Até o máximo de Cr$ 305.820,00 (trezentos e
cmco míl e oitocentos e vinte oruzeãros) : e
b) Decreto nv 4.071, de 12 de maio
de 1939: Art. 15
.
II - De cr$ 5.785,30 (cíneo mtl.

setecentos e oitenta e cinco cruzeiros
e trinta centavos) a crs 144.632,50
(cento e quarenta e quatro mil, serecentos e trinta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos);
III - De crs 11.570,60 (onze mil.
quinhentos e setenta cruzeiros e sessenta centavos) a crs
144.632.50
(cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos);
IV - De crs 2.892,65 (dois mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros ~
sessenta e cinco centavos) a
.
crs 57.853,00 (cinqüenta e sete mil.f
oitocentos e cinqüenta e três cruzeí-.
ros) ;
V - De cr$ 578,53 (quinhentos f:ol
setenta e oito cruzeiros e cinqüenta
e três centavos), a Cr$ 5.785,30 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco
cruzeiros e trinta centavos);
VI - De Cr$ 28.926,50 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta centavos) a
.
Cr$ 115.706,00 (cento e quinze míí e
setecentos e seis cruzeiros);
VII - De Cr$ 2.892,65 (dois 1111.1,
oitocentos e noventa e dois cruzeiros
e sessenta e cinco centavos) a
.

ors 28.929,50 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta centavos);
VIII - De Cr$ 578,53 (quínhentoe
e setenta e oito cruzeiros e cínqüenta e três centavos) a Cr$ 5.785,30
(cinco mil, setecentos e oitenta
e
cinco cruzeiros e trinta centavos).
IX - De Cr$ 5.785,30 (cinco mil.
setecentos e oitenta e cinco cruzetros e trinta centavos) a
.
Crs 57.853,00 (cinqüenta e sete mil e
oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros); e
X - De Cr$ 5.785,30 (cinco mil setecentos e oitenta e cinco cruzeir'os e
tr~nt~. centavos)
a crs 57.853.00
rctnqüenta e sete mil e oitocentos e
cinqüenta e três cruzeiros).
Art. 29 nste Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
150Q
da Independência e 83Q da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.171 _
FEVEREIRO DE

DE

4

DE

1971

Retifica o Decreto n9 62.674, de 8 de
maio de 1968, que aprovou o Quadro (mico de Pessoal da Universidade Federal Fluminense, e dá outras providências.
o Presidente da Repúblíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 3.590, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. iv Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais anexas ao Decreto nc 62.674, de
8 de maio de 1968, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Fluminense, para efeito de:
n Incluir, por motivo de transferêncía do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura para
o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Fluminense, de
acordo com as disposições contidas
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nos artigos 56 e 57, item lI! da Lei
no 4.881~A. de 1965:
'
1 (um) cargo da série de classes de
Alrnoxarife, código AF~101.16.B, com

o respectivo ocupante Alberto Francisco de Castro; e
1 (um) cargo da classe singular
de Professor Assistente, código EC503.20, com o respectivo
ocupante
Conrado cuevas COuto.
II) . Retificar o enquadramento de
23 (vmt~ e três) cargos de Professor

Assistente,

código

EC-50S 20

Parte Permanente, e 1 (um)
ca~g~
de Professor Assistente, código EC50?20, Par~e Transitória, para 23
(vl~te e três) cargos
de Professor

Art , 59 :&ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrÁrio.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência, e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 68.172 DE 4
FEVEREIRO DE 1971

nE

Cria o parque Nacional da Serra da
Bocaina e dá outras providências.

§

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8}-, item lII, da Constituição,
e nos termos do artigo 59, alínea a,
da Lei nv 4.771, de 15 de setembro
de 1965, decreta:

l Q, da LeI nc 4.881-A, de 19'05, com
os respectivos ocupantes a seguir
mencionados:
a)
Parte Permanente:
Adrien Allemand; Agnello de Azevedo Faria; Alvaro Caetano de Oliveira; Carlos Jardim Fernandes; Ceres Marques de Moraes; Darcy Daniel de Deus; Edgard de Freitas' Erachíníel Wolf Genade: Glarts Wiederecker Duarte; Hugo Barbosa
da
Lisboa
Cruz: Jorge Stamato; José
Mendes M-oreira; Lubia do Esptrt to
Santo Ribeiro; Luiz Alcides Bravo;
Luis da Silva Manoel Campello; Maria de Lourdes Carpf Mario
Perna.ndes; Miguel Raymundo de Moraes
Bittencourt; Nelly Manso strauss:
Nylson Francioli; Romualdo César de
Miranda Lima; avivto Paletta de Cerqueira Lage e Walmon GOmes ôa
Silva;
b)
Parte Transitória:
Eldo Caldeira de Andrade
Art. 29 M vantagens financeiras,
decorrentes da aplicação deste Decreto, vigoram a partir de 19 de janeiro de 1966, na forma do artigo 72
da Lei nc 4,881-A, de 6 de dezembro
de 1965.
Art. 39 O órgão de pessoal apostílará os titulas dos servidores abrangidos por êste Decreto, ou os expedirá aos que não os possuírem.
_Art, 4\l A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos próprios da Universidade Federal Fulmínense .

Art. 19 Fica criado, nos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo, o Parque Nacional da Serra da Bocaina
(PNSB), com a área estimada em ....
134.000 hectares, compreendida dentro do seguinte pertmetro: Prtnctuía
no Marco 1, na ponta da Trindade do
litoral atlântico, na divisa dos municípios de Ubatuba (SP) e Paratt
(RJ) (Ponto 1); segue a divisa entre os Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro pelo divisor de águas da serra do Parati, deixando à direita as
águas dos rios Carapitanga, Caçada
e Patdtdba e à esquerda as do Córrego da Escada e dos ribeirões Camburí
e ptcínguaba até o alto da Serra do
Mar ou Geral, passando pelos MOLros
do Papagaio ou pedra Redonda (Ponto 2) doe Forquilha (Ponto 3) e do
Oasenzeíro (Ponto 4) passando pelos
Marcos 2 e 3 da divisa interestadual;
segue até o Marco 4 onde passa a lInha telegráfica (Ponto 5); cruzando
a estrada Cunha- Paratd no Marco 5
(Ponto 6); dai segue até Marco 6 nas
cabeceiras do rio Funil (Ponto 7)'
continua em direção ao Marco 7
cabeceira mais ocidental do rio Guarípu (Ponto 8); dai segue em dírecáo
~orte pelo divisor de águas do Guanpu até o alto do rio Pajmítal (Pon ~
to 9); segue cortando o vale do rio
Parattinga em direção noroeste a doze quilômetros de sua nascente (Ponto 10); contornando-a pelo divisor de
águas da Serra da Bocaína até às
nascentes do rio Mambucaba (Ponto
11); seguindo pelo divisor de águas
Mambucaba-Para Grande até en-

Adjunto,

código

EC-502. 22,

Parte

Permanente e 1 (um) cargo de Professor

Adjunto,

Parte

Trans~tólia,

código

EC-S02. 22,

por efeito __da aplí-

caçao do. dISPOSto no artigo 57,

na

ATOS

DO

centrar a divisão interestadual, entre seus Marcos 9 e 10 (Ponto 12);
continua pela linha divisória estadual
até o seu Marco 10 no rio Para Grande (Ponto 13); desce pela sua ma-rgem direita no Estado do Rio de Ja~
cetro com o nome de rio Bracuí até
encontrar a cota de 100 metros sõbre
o nível do mar (Ponto 14); segue
por esta cota, em direção a Paratt e
continua pela mesma até encontrar
no Estado do Rio de Janeiro a linha
de maior declive distante três quüõmetros da divisa interestadual (Ponto 15); desce por esta linha de
maior declive até o litoral (Ponto
16); segue por êste em direção eo
Marco 1 da divisa interestadual, na
ponta da Trindade (Ponto 1).
Art. 29 Ao Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal (IBDF)
cabe, na conformidade com os artã-.
gos 59, item VIII, e 79 do Decretolei no 289, de 28 de fevereiro de 1967,
a jurtadíção na área do Parque Nacional da Serra da Bocama, sua instalação e administração.
§ 19 O IBDF entrará em entendimento com os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, com as Prefeltu·
ras interessadas e os proprietários de
terras compreendidas no perímetro
de que trata o artigo 19, para o fim
de obter doações, devendo, se necessário, propor ao Ministério da Agrrcultura as desaproprraçôes indispensáveis à instalação do Parque.
§ 29 Dentro do prazo de noventa
dias a partir da publicação dêste Decreto, o IBDF expedirá os atos de
organização e funcionamento do Parque Nacional da Serra da Bocama.
Art. 39 As terras, a flora, a fauna
e as belezas naturais da região abrangida pelo Parqu-e ficam sujeitas ao re-.
gtme especial do Código Florestal em
Vigor e outras leis especificas, concernentes à matéria.
Art. 49 As despesas COm a execução
dêste Decreto correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 59 O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

L. F. Cirne Lima
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DECRETO N° 68.173 FEVEREIRo DE

DE

5

DE

1971

Concede reconhecimento à racuiaoae
de Direito de Bragança Paulista.
O Presidente da República, úsahdo das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item If I, da Constttuição,
de acõrdo com u artigo 47, da
Lei n" 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei na
842, de 9 de setembro de 1969, e Lendo em vista o que consta do Processo nv CFE-1868-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. l° :Jt concedido reconhecímento à Faculdade de Direito de Bragança Paulista, mantida pelo mstí..
tuto de Ensino Superior da Região
Bragantina, com sede em Bragança
Estado de São Paulo.
Art. 2° nstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 5 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 68.174 ~ DE 5 DE
FEVEREIRO DE 1971

Dispõe sôbre redistribuição de sereidor do extinto Serviço de Alimen..
tação da Previdência Social (SAPS)
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista o disposto no Decreto n'' 63.179, de 27 de agôsto de
1968, decreta:
Art. 1° Fica alterada a distribuição
do servidor do extinto Serviço de
Alimentação da Prevídêncía Social,
Vicente de Paula Magalhães Ribeiro,
Técnico de Contabilidade, Códtgo P701.13-A, determinada pelo Decreto
n- 61.794, de 29 de novembro de
1967, passando o mesmo da Parte Especial do Quadro de Pessoal do "vrinístérlo da Educação e Cultura, para
idêntica Parte do Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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Art. 2() ~ste Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçóes em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 ela

República.

DECRETO N9 68.176 -

DE

5

DE

FEVEREmo DE 1971

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Instituto Nacusnal da Previdência Social, e dá outras providências.

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Júlio Barata

DECRETO N.Q 68.175 FEVEREIRO DE 1971

DE

5

DE

Exclui de relacionamento de disponibilidade cargos e servidores
do Ministério do rrosxuno e Previdência Social que tnasco.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo número 7.226-70, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam excluídos dos relacionamentos constantes das Porta..
rias números 3.279 e 3.333 de 29 de
maio e 30' de junho de 1970 respectivamente, do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social, os
cargos constantes do Anexo I do presente Decreto, do Quadro de Pessoal
do referido Ministério.
Art. 20 As disponibilidades dos
servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o artigo anterior, constante
do Anexo II dêste Decreto, ficam revogadas, a partir da data de sua publicação.

Art. 3° . mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIC:r.

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 8-2-71.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redlstríbuídos, de
acôrdo com o § 29 do art. 3 9 do De~
ereto no 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, para o Quadro de pessoal Parte Suplementar - do Instituto
Nacional da Previdência Social, os
seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes. oriundos do extinto Bervíco de Alimentação da Previdência
Social (SAPS), integrante do Quadt'o
Suplementar do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mantido o
regime jurídíco ' dos funcionários redistribuídos:
a) 1 (um) cargo de Cozinheiro de
Restaurante, código A-508.S, ocupado por Oríel coelho dos Santos;
b) 2 (dois) cargos de Ajudante de
Restaurante, codígo A-511. 7, ocupados por Benedito Antonio da Silva e
Joana _Moraes de Souza;
c) 1 (um) cargo de Copeiro de
Restaurante, A-509.10, ocupado por
Josefa Marques Campos.
Art. 2Q A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância.
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social remeterá, no prazo de 30 (trtnta) dias, a contar da ~ublicação_dêste Decreto, ao do Instituto Nacional
da Previdência Social, o assentamento funcional dos servidores meneionados no arbígo 19 •
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redistríbuídos continuarão a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento do Instituto Nacíonal da Previdência Social consigne os
recursos necessários ao pagamen to da
despesa resultante do cumprimento
deste ato.
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Art. 5'? :ttste Decreto entrará em V1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oon trárto.
Brasília, 5 de fevereiro de 1971;
150'? da Independência e 831? da
República.
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Art. 5.'? Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1971:
150Q da Independência e 831? da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

Alfredo Buzaid
Júlio Barata

DECRETO N'? 68.177 FEVEREIRO DE 1971

DE 5

DE

Icedistribui, COm o respectivo ocupa7/,~
te, cargo do Ministério da Justiç,'.1
para o Ministério do Trabalho
e
Previdência Social, e dá outras providências.
.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
az->:
tígo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 99,
§ 21?, do Decreto nc 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1'? Fica redístríbuído, de acôrôo
com o § 21? do art. 3'?, do Decreto ..
nc 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério do Trabalho e Previdência Social, com
o
respectivo ocupante, 1 (um) cargo de
Inspetor de Alunos. Código
.
EC-204.10-B ocupado por .tosé Geraldo Soares, oriundo do Quadro de PeRsoal - Parte Permanente - do Ministério da Justiça.
Art 29 A redistribuição de que trata éste Decreto não homologa situação que, em virtude de síndícâncía.
inquérito administrativo ou reviseo
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 31? O órgão de pessoal do Ministério da Justiça remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao do Ministério do Trabalho e prevtdêncía
Social o assentamento funcional do
servidor em aprêço.
Art. 4'? O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a p-erceber pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento do Ministério do
Trabalho e Previdência Social consigne os recursos necessários ao nagamento da despesa resultante
do
cumprimento dêste ato.

°

DECRETO N° 68.178 'FEVEREIRO DE 1971

DE 5 DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação elo l.m6vel
que menciona, situado na cidade de
Santa Rosa, no Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
de acôrdo com os nrngos 1.165 e
l.180, do Código Civil, decreta:
Art. to Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizada a, aceitar
a doação que, de acôrdo com a LeI
Municipal n'' 972, de 11 de dezembro
de 1969, o Municipio de Santa Rosa,
no Estado do Rio Grande do SUl,
quer fazer à União Federal, do t.erreno com 400,Olm2 (quatrocentos
metros quadrados e um decímetro
quadrado), integrante de área maior
constituído pelo lote urbano nv 1, d~
quadra n'' 83, Iocaltzaôa na Rua
Santos Dumont, esquina com a Ave4
nída América, na cidade de Santa
Rosa, de acôrdo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 45.236-70.
Art. 2° O imóvel 9. que se refere
o artigo anterior se de-stina it construção de prédio par-a a sede da
Jur.ta de Conciliação e Julgamento
de Santa Rosa - Justiça do Trabalho.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
RepúblicGj..
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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J30
DECRETO NQ 68.179 -

DE

8

DE

FEVEREIRO DE 1971

Concede reconhecimento à Faculdade de Direito dd Fundação Educaciotuü de v arçinlui, M.G.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da
Lei nv 5.04U, a-e 28 de uovemnro de
1968, alterado p-elo Decreto-lei n« a42,

de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo ..... ,
n Q CFE-115-70 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1'" f: concedido reconhecimento
à Faculdade de Direito da Fundação
Educaeíunal de Varginha, com sede
em Varginha, Estado de Minas Gereis.
Art. 29 gstc Decreto entrará em-vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
150'" da

8 de fevereiro de
1971;
Independência e 83° da

República.
EMILIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gontijo

DECRETO

N9 68.180 DE 8 DE
FEVEREIRO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocupante para o Ministério da Justiça Q1.~
go originário da extinta Companhuz
Nacional de Navegação Costetra
Autarquia Federal, e dá outras providências.

o Presid-ente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artago 81 item in, da COnstituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2Ç>, do Decreto-lei n 9 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído para o
Quadro de Pessoal - Parte Bspeciar
~ do Ministério da Justiça um cargo
de Operário de Reparo e Construção
Naval de 11)0 Classe (Cr$ 470,88), ocupado por Agostinho Cabral, matricula
nÇ> 20.088, integrante do Quadro ce
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério dos Transportes, orlgínário da extinta Companhia Nacional
de Navegação Costeira - Autarquia
Federal.
Art. 29 A redistribuição de que tram. êste ato não altera o regime jurí-

dica do servidor que continua vinculado ao mesmo sistema previdenciário que usufruía no órgão de ongem e não homologa sttuaçào que,
em virtude de smdícãncia, tnquérítc
administrativo ou revisão de enquadt-amento, venha a ~er considerada
nula, ilegal ou con~rana às normaa
administrativas em vigor ,
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação dêste Decreto, ao do MInistério da Justiça o assentamento
funcional do servidor mencionado no
artigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora -e-.
distribuido continuará a perceber pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento do Ministério ~a
Justiça consigne os recursos neceasarios ao pagamento d a despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art 59 aste Decreto entrará em vigor n'a data da sua publicação; ~evo
gadas as disposições em contrário.
Brasília
8 de fevereiro de
1971;
l509
da' Independência e 839 da.
República..
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário David Andreazza

DECRETO NÇ 68.181 -

DE 8 DE

FEvEREIRo DE 1971

Redistribui, com Q respectivo ocupante cargo do Ministério dos 'rrcnepórtes para o Ministér'i.Q do T;abalho e Previdência Social. e da outras providências.

o Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na
artigo 99, § 29, de Decreto-lei nv 200
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístrtbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial,
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, com o respectivo
ocupante, mantido o regime jurídico e.
previdenciário do
servidor, 1 tum J
cargo de Aruíríce de Manutenção. código A-305. 6. ocupado por Neídes de
Almeida Rodrigues, integrante do.
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, oriundo da extinta Companhia.
Nacional de Navegação costeira.
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Art. 29 A redístrfbuíçâo de que. trata êste Decreto não homol~ga. ~ltu~~
çáo que, em . v.1rtud~ de smdl.c~ncra,
inquérito admintstratfvc ou revíaac da
enquadramento, venha a s~r. constderada nula, ilegal ou contrarta a norDIas administrativas em vlgor ,
Art. 39 O órgão de pessoal do .Mi~
nístérto dos Tr msportes remeterá. no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar d:a
punucaçâo deste Decrete, ao C?-0~ M~
nístério do Trabalho e
Previdêncía
Social o assentamento funcional do
servidor redistribuido.
Art. 49 O ocupante do cargo ore
red istrlbuído continuará a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento co Muust.er.c do
Trabalho e prevídêncía Social consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 üate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro d-e 1971;
1509
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto nâo homologa situação que, em virtude de slndícãnoía,
inquérito adminístratívo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3<' O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes remeterá, nc
prazo de 30 (trtnta.j dias a contar da
publicação dêste D-ecreto ao do De..
partamen to Nacional de Estr acas de
Rodagem o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo F'.
Art. 4<' O ocupante do cargo ora
redístrrbuído
continuará a perceber
pela dotação do órgão de origem. i:1té
que O orçamento do Departamento
Nacional de
Estradas de Rodagem
conaígne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 ãste Decreto entrará em vrgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1971;
t509 da
Independência e 839 da
República.

MÉDICI
EMÍLIO G.

Mârio David Andreazza
Júlio Ba,rata

DECRETO

N9 68. 182 DE 8
FEVEREIRO DE 1971

MÉDlCI

Mário David Andreazza
DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministério dos Trans·
portes Vara
Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, e dá
outras providências.

°

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artlgo 81, ítem lII, da Constdtuíçâo Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 29 , do Decreto-lei nv 200.
de 25 de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 19 Fica redisbrtbuído, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Especíal
- do Departamento N acíonal de Estradas de Rodagem, com o respectd..
vo ocupan te. mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor,
rum) cargo de Oncial de Acuunistração (CrS 37152), ocupado por Sebas·
tíão Pascoal Viana, integrante do
Quadro de Pessoal - Parte Suple..
mentar, do Ministério dos Transportes, oriundo do extinto Lloyd Brasíretro - Patrimônio Nacional.

DECRETO N9 68.183 FEVEREIRO DE

DE 8

DE

1971

Torna sem efeito redistribuição
de
cargo, com
o respectivo ocupante,
originário do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 1.561-70, do Departamento
Administrativo do pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a redistribuição de João Rozendo de Castro.
ocupante do cargo de Trabalhador .,
(Cr$ 336,33). do Quadro de Pessoal

-

Par-te Suprememar -

do Manste-

do dos Transportes, ortglnárto do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - do Míntstérío da
Educação e Cultura, constante
do
Decreto nv 65.756, de 28 de novembro
de 1969.
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Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 8 de fevereiro. de 1971;
150'1
da
Independência e 83'? da
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

nadas à execução do Projeto de Recolonização de Cucaú.
Art. 3Q nstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.

Mário David Andreazza

EMíLIO G.

Jarbas G. passarinho

L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis velloso

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.184 FEVEREmo DE 1971

DE

8

-

DE

DECRETO N9 68.185 -

Declara de interêsse social para fins
de desapropriação, imóoet rural situaaa nos municípios de Ribeirão,
Sermnaem e EscatLl" no Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República, no uso
da at.nouiçao que Ine ']OI11e1'e o artigo 161 da Constituição, e nos têr-

mos do artigo 18, alíneas "b" e "d"
da Lei nc 4.504, de 30 de novembro
de 1964, decreta:
Art. te lt declarado de ínterêsse socíat para fins de desapropriação para
reforma agrária, em área prioritária
definida pêlo Decreto nv 56.583, de 19
de julho de 1965, alterado pelo Decreto nv 68.085, de 19 de janeiro de
1971, o Imóvel rural. e suas acessões,
com a superfície aproximada de .. ,.
4.400 hect lNS situado nos munícíptoa
de Ribeirão, Serlnhaém e Escada, no

Estaco ue pernarnouco; ümnano

ao

norte pelos Engenhos
Constituiute,
Conceição e Sibirá Grande; ao sul
pelos Engenhos Triunfo e Machado;
a leste, pelos Engenhos Andreva, Três
Braços, Califórnia, Jussara, Canoas
e veioso: a OeSLe, pelos srngeunos
Frade, Leâo,
Viração, Portas, promedário e Taquari,
de propriedade
atribuída à Usina Cucaú S.A., com
sede no Estado de Pern ambuco.
Art. 2'? Ao Instituto Nacional de
Colonlzaçâo e Reforma Agrária
lNiCRA incumbe promover em caráter de urgencia a desapropriação de
que trata o artigo 1'?
Parágrafo único. A despesa será
atendida pelo Grupo Especial para
Racionalízaçâo da Agroindústria Ca~
navíeíra do Nordeste - GERAN, que
estabelecerá, em convênio com o ....
INCRA, as condições para concessão
de posse e titulação das áreas destí..

DE 9 DE

FEVEREIRO DE 1971

Reconhece o Curso de Psicologia da
Faculdade de Filosofia, Ciénciae e
Letras de Assis, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item HI da Constituição Federal, de acôrdo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Ieí nc 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo
.
nv 249.924-70, do Minístérro da Edu~
cação e Cultura, decreta:
Art. I? lt concedido reconhecimento ao Curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Assis, sediada na cidade de Assis,
Estado de São Paulo.
Art. 29 ~te Decreto entrará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con trário.
Brasília, 9 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 83'? da.
República.
EMÍLIO G. MÉDIeI

seuo Ribeiro

Gontiio

DECRETO N'? 68.18'6 - DE 9 DE
FEVEREIRO DE 1971
Transforma
o Batalhão Escola de
Engenharia em 7Q Batalhão de En~
genharia de Combate e dá outras
providências.

o Presidente d-a. República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 131, item IH, da Constituição, e
de ecôrdo COID o disposto no Art. 46
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do Decreto-lei nv 200. de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 l!: transformado em 79 Batalhão de Engenharia de Combate,
Batalhão Visconde de 'raunav, com
sede em Natal - RN, o Ba~a.lh~o Escola de Engenharia, Batalhão VIsconde de Taunay.
Art. 29 O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação dêste Decreto.
Art. 39 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação! .;-evogadas as dísposiçôes em contrárío.
Brasília, 9 de fevereiro de
1971;
150l? da Independência e 83l? dr.
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 68.187 - DE 10
FEVEREIRO DE 1971

DE

Autoriza o Reconhecimento dos Cursoe de História, Geografia, Peâaqogia e Letras, da Faculdade de Filosofia, Ciéncixs e Letras de Catanduva, na Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, Item rrr. da Constituíção, de'
acôrdc com o artigo 47 da Lei ..... _
nl? 5.540, de 28 de novembro de 1'968,
alterado pelo Decreto-Lei n? 842. de
9 de setembro de 1969 e tendo
em
.
vista o que consta do Processo
nv 245.158-70 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :é: concedido Reconhecimento aos Cursos de História, Geografia
Pedagogia e Letras, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Catarlduva sediada na cidade de Catanduva, ~o Estado de São Paulo.
Art. 20 flste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971.
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gontijo
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DECRETO N9 68.188 - DE 10
FEVEREIRO DE 1971

DE

Autorização para o funcionamento dC?s
Cursos de Pedagogia, Pswo.lÇ?gzC!', cséncias Sociais, Letras, Czenczas e
Bstuâce Sociais da 'Faculdade de Ft~
loscfia, Ciências e Letras da socie..
dade Civil de Educação "São MaT~
CO$" •

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Ll'I, da ooneututção Pederai. de acôrdo com o artigo 47, da
LeI nv 5.540, de 28 de novembro de
J9G8. alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de :) de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo nv
CFE 1.601~70, do Ministério da Edu..
cação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runcíoriamento dos Cursos de Pedagogta,
Psicologia, Ciências Sociais, Letras,
Ciências e Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Oíêncras e Letras
mantida pela Sociedade Civil de Educa('âG "São Marcos". com sede na capital do Estado de São Paulo.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jul10 Ribeiro Gonti10

DECRETO N?

68.189 -

DE 10 DE

FEVEREIRO DE 1971

Concede autorização à Sociedade Se..
guradora Estrangeira para auml;mtar o capital de suas operações no
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta:
. Art. 19 ll: concedida autorização a

Royal Insuranee Company Límíted,

com sede em Liverpool, Inglaterra,
autorizada a runc.onar no Pais pelo
Decreto nc 3.224, de 23 de fevereiro
d, 1864, para aumentar o cajâtal destinado às suas operações de seguro no
Brasil de Cr$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil cruzeiros) para
.
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Cr$ 500.000,00

(quinhentos mil cru-

zeiros), conforme deliberação de sua
Diretoria em reunião realizada a 19
de [unho de 1969.

Art. 21? ~ste D-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 19711509 da Independência e 839 dã
República.
EMíLIo G. MtDlcI
Marcus Vinicius pratini de MoraJ3s

DECRETO N9 68.190 -

DE 10 DE

FEVERSIRO DE 1971

Dispõe sôbre enquadramento ité--·ser-

uuior da Escola Técnica Federal a»
Minas Gerais e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artagc 81, item IH, da Constdtutcâo. e

tendo em vista o disposto no 'pará-

grafo único do art.ígo 23 da LeI n ....mero 4.069, de 11 de junho de 1962,

e o que consta do processo nv 7.227,
de 1970 do Departamento Admmístratlvo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam alteradas a tab-ela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto no 65.609. de 23 de
outubro de 1969, que 'aprovou o enquacramento dos servi.dores da Escola Técnica Federal de Minas Gerats,
vinoujada ao Ministério da Educação
e Cultura, amparados pelas disposições do parágrato único do artigo 23
da Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1962, para efeito de ser incluído um
cargo na classe de Professor de Ensrno Industrial Básíco., EC-510.16, e
nêle considerado enquadrado a partir de 15 d-e junho de 1962, Alvaro
Cesar de Ffgueíredo,
Art. 29 A partir de 29 de junho de
1964. com efeitos financeiros. a contar
de 1" de junho de 1964, fica reclassificado no nível 19 o cargo de QUê
trata o artigo anterior. d-e acôrôo com
o artigo 49, § 19, da Lei nv 4.345. de
26 de junho de 1964.
Art. 3q Na execução dêste Decreto,
apücam-se na que couber, as disposições d~ Decreto n {l 65,609, de 23 de
outubro de 1969.

ExECUTIVO

Art. 49 f:sw Decreto entrará em vt...
gor Da data da sua publlcaçao, revo-

gadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
I50\> da Independênora e 83'" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Ribeiro GonHjo
DECRETO NQ 68.191 FEVEREIRO DE

DE

10 DE

1971

Retifica o enquadramento de servidor
as Universidade Federal do Rio de
Jatceíro, amparado pelo parágrafo
único do artiço 23 da Lei nO 4.069,
de 11 de junho de 1962, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8~,

item III, da Constituição. tendo
em vista o disposto no parágrafo único co artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11
de junho de 1962; no artigo 4';>' § 1'" da
Lei nv 4.345. de 2..; de junho de 1964;
e o que consta do Processo nv 3.234,
de 1970, do Departamento Admmistrattvo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 1Q Fican retificadas a tabela
numérica e ;> reíaçâo nominal anexas
ao Decreto nc 55.844, de 18 de março
de j965 que aprovou o enquadramento
de servidores da Univeraiôade Federal
do Ric de Janeiro amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nv
4.009 de 11 de junho de 1962, para
efeito de:
::0 ser excluído um cargo da classe
de Assistente de Educação. .
.
EC-702.14.A, ocupado por Therrús Gaertner; e
b) ser incluído um cargo na classe
de Professor de Ensino Secundária,
EC-507.16.A e nêle considerada enquadrada a partir de 15 de junno
de 1962. Themls Gaertner ,
Parágrafo único As vantagens flnanceíras do enquadramento a que se
refere este artigo prevalecem a partir
de 15 de junho de 1962.
Art. 29. A pa.rbir de 29 de junho de
1964 com eí'eítos financeiros a contar
de 1Q de junho d- -:'964. fica reclassificado no nível 19 o cargo de que trata a alínea b do artigo anterior, de
acôr do com o artigo 49, § 19, da Le1
uv 4.345, de 2f: de junho de 1964.
art. 39. A retificação de que trata
êste decreto não homologa sí tuaçãc
que, em virtude de sindicância ou pro-

13.
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cesso administrativo, venha a ser considerada ilegal ou contrária a normas
regulamentares vigentes.
.e rt. 49. O órgão de pessoal da Umvercmadc Federal do Rio de Janeiro
apoe tilará o
título da funcionária
abrangtda por êste Decreto.
Art. 59. As despesas com a execução
dêste Decreto correrão à conta dos recursos próprios da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
AJ"t. 6 9. f:str Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da

Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, fica alterado para o
nível 19, da mesma séne de classes,
o enouadramento do s8rllid~r a que
se refere êste artigo, em cumprtmento ao disposto no artigo 9° da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 29 Os efeitos financeiros decorrentes da retificação de que trata
o artigo anterior vigoram a partir de
18 de maio de 1961, e os da aplicação
do artigo 99 da Lei nc 4.345, de 26
de junho de 1964, a partir de 1 de
junho de 1964.

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 39 O órgão de Pessoal competente apostllará o título do servidor
abrangido por êste Decreto.
Art. 4Q A despesa com a execução
dêste decreto será aténdtrta pelos recursos próprios da Uni verstdade Fe
deral da Paraíba.
Art. 59 úste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
R

Júlio Ribeiro Gontiio
-

DECRETO N9 68.192 - DE 10 DE
FEVEREIRO DE 1971
Retifica o Quadro lJnico de Pessoal
da Universidade Federal da Paraíba.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itemlII, da Constrtuiçào,
e tendo em vista o dlsocso no arugo 56 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960 e o que consta do Processo nv 2.516, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
decreta:
Art. 1° Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais
anexas ao Decreto nv 51.386, de 4 de
janeiro de 1962, que aprovou o aproveitamento do pessoal beneficiado
pela Lei n'' 3.835, de l3 de dezembro
de 1960, que criou a Universidade Federal da Paraíba, e o Decreto número 60.544, de 7 de abril de 1967. Que
aprovou o Quadro Une-o de Pessoal
da referida Uníversídude, alterado
pelo Decreto nc 63.916, de 27 de dezembro de 1968, para O fim de excluir
Um cargo da classe de Auxiliar de
Bibliotecário, código EC-102.7, ocupado por Leôncio Teixeira Câmara e
inclui-lo, com
respectivo ocupante,
11;.1 SérIP de Classes -íe Btbüotecárío,
eódlgo EC-101.12.A, por tratar-se de
servidor amparado pelo artigo 39 da
Lei nc 4.084, de 30 de junho de 1962.

°

__ o

Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
150Q da
Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

JúliO Ribeiro Gonti1o

DECRETO N° 68.193

~

DE 10 DE

FEVEREIRO DE 1~71

Ccnceâe à Companhia Minas da Pas....
sag1Jm o direito de lavrar minério
de ferro, no municipio de Mariana,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n.v 227, de 28
d fevereiro de 1967 <código de Míneraçãoj , alterado pelo Decreto-lei
n.s 318 de 14 de março de 1967, decreta: .
Art. 1.9 Fíca outorgada à Companhia Minas da Passagem, concessão
para lavrar minério de ferro em terrenos de sua propriedade nos lugares
denominados Cidreira e Canela de
Ema. distrito e município de Mariana,
Estado de Minas Gerais. numa área
de duzentos e noventa e três hectares e cinqüenta ares (293.5Ü ha) ,
delimitada por um polígono irregular.
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que tem um vértice a quinhentos
metros (500 m) , no rumo verdadeiro de trinta e seis graus e trinta minutos noroeste (36 930' NW) do mata burro sôbre o valo d.vísórío da
propriedade

da

Companhia

Minas

da Passagem, com a Fazenda
de Francisco Cota, também entroncamento das estradas MarianaOamargos e o de Tropa ali existente, e os lados a partir dêsse vértice.
Os seguintes. comprimentos e rumos
verdadeiros: novecentos metros ....
(90L fi), norte CN); duzentos metros (200 m) , este (E); oitocentos
metros (800 fi) norte (N); quatrocentos metros (400 m) , oeste (w):
duzentos metros (200 fi), norte (N);
quatrocentos metros (400 m) ,oeste
(w); trezentos metros (300 m) norte (N); seiscentos metros (600 m)
oeste (W); duzentos metros (200 m) .
.':111 (S); trezentos metros (300 .nj ,
oeste (W); duzentos metros (200 m) ,
sul (8); trezentos metros (300 m)',
oeste (W); duzentos metros (200 .n) ,
sul (8); duzentos metros (200 -:TI),
oeste (W); quinhentos metros ....
(500 m) , sul (8); trezentos metros
(300 m) , este (E); duzentos metros
(200 m) , sul (8) duzentos e cinqüenta metros (250 m) este (E); duzentos metros (200 m) , sul (S); quatrocentos metros (400 m) , este (E); duzentos metros (200 m) , sul (S) ;~re
zentos metros (300 m) , este (E);
duzentos metros (200 m) , sul (5);
quatrocentos metros (400 m), este
(E); trezentos metros (300 m) , sul
(8); trezentos e cinqüenta metros
(350 m) , este (E).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constamos dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 25' O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao município
em cumprimento do disposto na Lei
n.o 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Al't. 3.Q Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para la-

EXECUTIVO

vrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.Q A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
150.Q da Independência e 33.Q da
Repúplica.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.194 - DE 10 DE
FEVEREIRO DE 1971
Declara caduco o Decreto n q 1.590,. de
22 de novembro de 1962
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 -item lII, da Constituição, nos
têrm.os' do Decreto-lei nc 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, e tendo em
vista o' que consta no processo
DNPM: 7. 729-58, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o Decreto-lei número mil quinhentos e noventa (1.590), de vinte
e dois (22) de novembro de mil novecentos e sessenta e dois (1962), que
concedeu ao cidadão brasileiro Ricardo Lacerda de Almeida 'grennand, o
direito de lavrar argila, em terrenos
de propriedade do Govêrno do Estado
do Piauí, situado no lugar denominado Fazenda Buriti do Rei, distrito
e município de Oeíras, Estado do Piauí.

Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 68.195 -

DE 10 DE
FEVEREIRO DE 19'71

Declara de utilidade pública para
fins de constituição de servidão
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a sede do
município de Inhumas até a sede
do município de Finninópolis no
Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, inciso IH da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constítuíçâo de servidão admmistrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
12 (doze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmtssâo a
ser estabelecida entre a sede ·10 município de Inhumas e a sede do município de Anicuns, e, dêete último,
até a sede do município de Firminópolís no Estado de Gotas cujos projetos foram aprovadas por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo DNAEE n" 511·1-67.
Art. 2" Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de .servídãu administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legtslacüo vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituíçao de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compre
ende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada Jt-iba ce transmissão e de linhas ieíegrartcae ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio' serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão

o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da ser·
vídão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de.
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, íncluidos entre êles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 20 A Centrais Elétrtcas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição ea
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicíal estabelecido no Decreto-Ie! número 3.365, de 21 de junho de 1941.
com as modificações introduzidas
através a Lei n'' 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 40 1i::ste Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
da Independência e 83" da
República.

--150"

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.196 ,- DE 10 DE
~'EVEREIRO

Declara de

DE 1971

utilidade

pública

para

fins de constituição de servidão
uma faixa de terra destinada à
passagem de uma Unha de trensmissão e de um ramal da '!lieSma,
no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 81, iteI!l nr d~ Constltuição, e
tendo em VIsta o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto n'' 35 851
de 16 de julho de 1954, decreta:'
,
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública para tios de constituição de servidão adrmnistratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tvndo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a. subestação
da Usina de Carioba, munícipío de
Americana e a subestação de Tanquinho, no munícípío de Campinas, bem
como um ramal de Unha de transm i s são partindo do quilômetro
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700 metros, da -etcrtda linha.

até a subestação da Reftnarta do
Planalto, município de Paultnía, no
Estado de São Paulo, cujo projeto foi
aprovado por ato do Dlretor··Geral

.do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica, no processo MME
número 708.136-70.
Art. 2° Fica autorizada a COJT'I_'a-nhía Paulista de Fôrça e Luz a promover a constituição de servidão ed-

mtnístratíva nas referidas áreas de
terra, na forma da legtslnçao vigente, onde tal se fizer necessarro, put a
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor

da Companrua Paulista de Fôrça e

Luz, para o fim indicado, a qual r.ompreende o direito atribuído à emprê·sa concessionária de praelea- t.odos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionaria dnha ée
transmissão e de linhas telegraficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, atnoa.
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, fesde que não
haja outra via pratícável,
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e, gôzo das mesmas ao que Iór
compatível com a exíerêncía da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êlea
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2° A
Companhia Paulista de
Fôrça e Luz poderá UTO,11<:ver. em
Juízo, as medidas necessarías à constituição da servidão. a.Immíetrattva
de caráter urgente, utilizando éI pro.cesso judicial estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através a Lei número 2.786, de
21 de mace de 1956.
Art. 4° êste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de fevereiro de 1971;
da Independência e 83° da
República.
150°

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N° 68.197

DE

FEVEREIRO DE

11 DE

1971

Declara de utilidade
pulJ3icf;', para
fins de constituição de eermaao,
uma faixa de terra
destinada à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a SE de
l-porá, municipio de mesmo nome
até a SE de lsraelândia, no municipio de lsraelândia, no Estado de
Goiás.

O Presidente da

República, usan-

co da atribuição que

tbe

confere o

e.rtígo 81, item In, da Constituição
e tendo em vista o disposto no art.ígo 151, letra c, do Código de Aguae,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta.:
Art. 1° Ficam declaradas de uttIldade pública, para fins de conatdtutcão de servidão admmístratlva, 85
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida
entre a subestação de
Iporá, município do me .smo nome, e
a subestação de Israelándia município de Israelândia. Estado de Goiás,
cujo projeto foi aprovado por ato do
Diretor-Geral do Deparrarnento Nacional de Águas e Energia Elétrtca,
no processo MME número 706.003,
de 1970.
Art. 2° Fica autorizada a centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente. onde
tal se fizer necessário, p-era a passagem da linha de transmissão referida no artigo I",
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária. em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, .;t qual
«ompreende o direito atrfbutuo à -mpresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada
linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou -econstruções, sendo-lhe assec.rrado. ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que Eão
haja outra via praticável
Parágrafo 1° Os proprietários das
áreas de terra, atingidas pelo ônus,
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limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fôr compatível com a exístênera da servidão, abstendo- se, em ccnsequência, da prática.
dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos,
entre êles, os de erguer construções
ou fazer plantações de etevado porte.
Parágrafo 2" A Oent-ars Elétricas
de Goiás S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utíllzandc o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modífícaçôes introduzidas através a Lei número 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4° gste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re'vogadas as disposições ezn contrário.
Brasília, 11 de fevereiro oe 1971'
150 0 da Independência e 83° d·~--·
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 68. 198 FEVEREIRO DE

DE

11 DE

1971

Extingue a 9omissão Especial ue Bôlsas de Al2mentação, instituida p:!lo
Decreto 1?9 62.532, àlZ 16 de abril de
1968 e da outras providências.

O Presidenta da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo
ar, Item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo M.E.C. 239.642-70, decreta:
Art. 1° Fica extinta a Comissão Especral de Bôlsas de Alimen tacâo instituída pelo Decreto nv 62.532, de 16
de abril de 1968.
Art. 29 Os encargos e atrfbuiçôes da mencionada Comissão- ficam
transferidos para o Departamento de
Apoio do Ministério da Educação e
'Cultura ,

Art. 39 üste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Júlio Ribeiro GDntijo

DECRETO

N9 68.199 DE
FEVEREIRO DE 1971

11

DE

Declara de utilidade públka para fins
de constituição de servidão uma
faixa d13 terra destinada à passagem
da linha de transmissão que se estenderá desde a Subestação ce Rio
Verde até a Subestação de J atat no
Estado de Goiás.
O Presidente da República, usand
da atribuição que lhe contere o artigo 81, inciso IH da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas. regulamentado pelo Decreto nv 35.851
de 15 de julho de 1954, decreta:
'

Art. 19 Ficam declaradas de utilldade pública para fins de constituí-

ção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faaxa de

~~m~dO~~o ~el~~o~a deIe Ir::~~·~llS~~~d~
ser estabelecida entre a Subestação
de. RIo verde e a Subestação de Jatal no Estado de Go.ás, cujos projetos foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacícnal de Águas e Energia Elétrica, nu
processo DAg. nc 4.116-62.
Art. 2° Fica autorizada a Cen trab.l
Elétricas de Goiás S. A. a promover

a coriantuiçãc ce servidão admmís-

trativa nas referidas áreas de terra
na forma da legislação vigente. ond~
tal se fizer necessário. para a oassagem da linha de transmissão referida no artigo 19•
Art 39 Fica reconhecida a couvemência da constituição de servidão
arímimstra.uva necessàrta em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa.
cone- -sionária de praticar todos. os
atos de construção, operação e manutençâc da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções
sendo-lhe assegurado. ainda. o acesso
fi. área de servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra.
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles os

140

ATOS

DO

PODER

de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2" A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da

servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941. com as mo-

dificações introduzidas através a Lei
nv 2.786, de 21 de maio .Ie 1956.
Art. 49 ~ste Decreto entra em vigor

na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150'? da Independência e 83Çl da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.200 -

DE

11

DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, a área de terra
destinada a ampliação da subestaçdo
de Lapinha, situada no distrito de
Santo Antônio, no município de Salooaor. Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° artigo
81, item lU, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra b,' do Código de Aguas e no Decreto nv 3.365, de 21 de junho ôe
1941, decreta:
Art. 1Ç1 Fica declarada de utálrdane
publica, para fins de desapropriação
a área de terra destinada à ampliação da subestação de Lapinha. situada no distrito de Santo Antônio, no
município, de Salvador, Estado da
Bahia, ampliação essa autorizada pelo
Decreto nc 40.083, de 9 de outubru
de 1956.
Art. 2(1 A área de terra, referida no
artigo anterior, compreende aquela
constante da planta de situação número BX-E-4.211, aprovada por ato
do Diretor-Geral do -Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
no processo MME nc 702.992-70.
Art. 39 Fica autorizada a Compunnta Energia Elétrica da Bahia ct
promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legtslaçâc vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941 modificado cela Lei
ne 2.786, de 21 de maio de 1956, fica

ExECUTIVO

a expropriante autorizada a invocar
o caráter de urgência. no processo 06desapropriação, para fins de ímrssâc
de posse da área de terra e benrettodas abrangidas por êste Decreto.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em v1gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150'" da Independência e 839 da
República,

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 68.201 - DE 11 DE
FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de seruuíão,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmiesao
que se estenderá desde a âern. ocno
da LT Firminõpolis - São L-u:l,'1- de
Montes Belos até a cidade de Córrego do Ouro, no Estado de GOM'L
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere '.) ai-t .
81, item IH, da Constituição e fendo
em vista o disposto no art. 151. Jetra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.e 35.851. de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa ue
áreas de terra situadas na faixa de l:f
(oito) metros de largura, tendo corno
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a derivação da LT
Firrninópolis São Luis de Montes
Belos e a cidade de Córrego do Ouro,
no Estado de Goiás, cujos projeto" foram aprovados por ato do DtretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no pr »es80 MME n.s 706.074-70.
Art. 20 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admmtstrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica reconhecida a comeníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária, em favorda Centrais Elétricas de Goiás s. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessíunârta de praticar todos os
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atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráricas
ou telefônicas auxiliares, bem «orno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda u
acesso à área da servidão através elo
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
parágrafo 1.0. Os proprietários das
áreas de terra, atingidas pelo ônus, limitarão o uso e gôzo das mesmas ao
que fôr compatível com a, exiseàncía
da servidão, abstendo-se, em conse...
quência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embara
cem ou causem danos, incluídos entre êles, os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 2.°. A Centrais Elétricas
de Goiás S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias a constituição da servidão administrativa de .
caráter urgente, utilizando o urccesso judicial estabelecido no Decreto- lei
n." 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
a Lei n,s 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 4.°. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. M:ÉDIeI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N," 68.202 - DE 11,. DE
FEVEREIRO DE 1971
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissao
que se estenderá desde a sede. da
município de Israelândia até a sede
do município de Fazenda Nova,
ambos situados no Estado de Goãds ,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista O disposto no at-tfgo
151, letra c, do Código de .âguas. regulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utaltdade pública, para fins de constituí-çâc de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo co-
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mo eixo a linha de transmissão a bel
estabelecida entre as sedes dos munícípíos de Israelândia e Fazenda Nova, ambos situados no Estado de
Goiás, tendo o respectivo pro ieto e
planta de situação n.v 5 sido aprovados por ato do DIretor-Geral do IJeN
partamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo DAg.
n,s 2.964-6:5.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão adnnnistratava nas referidas áreas de terra
na forma da legislação vigente, ,md~
tal se fizer necessário. para a passagem da linha de sransmíssão rerertda no artigo 1.0.
Art ; 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição da servidão
administrativa necessária, em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A"
<para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções
sendo-lhe assegurado, ainda, o 8,CéSSO
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo 1.0. Os proprietários -Iae
arcas de terra, atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das .mesma':'!
ao que fôr compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções cu
fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 2.°. A Centrais Elétricas
de Goiás S.A. poderá promover" em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa. de
caráter urgente, .rtílízando o processo judicial estabelecido no Decrete-lei
n,v 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4.° :Ê:ste Decreto entrará em. vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. WDICI

Antônio Dias Leite Júnior

14,2

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N.o 68.203 FEVEREIRO DE

DE

11

DE

1971

Declara de utilidade pública, -para
fins de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem da linha, ;Ze
transmissão que se estendera desdp
a subestação ae Ilhota até a stzbestocao de Brusque, localizadas nos
munzcípios de mesmo nome, no Bstado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando

da atrtbuíçao que lhe confere o art .
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no art. 15J, letra c, do Código de Águas, regula-

mentado pelo Decreto n.v 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constitui-

ção de servidão admínistratíva,"' ar,
áreas de terra 51 tuadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
como eIXO a linha de transmissâc a
ser estabelecida entre as subestações
de Ilhota e Brusque, localizadas nos
munícípíos de mesmo nome, no Estado de Santa Catartna, cujos projeto '8 planta de situação foram aprovados por ato do DIretor-Geral do
Depar~amento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
n.« 704.211-69.

Art. 2.° Fica autortzada a Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A a
promover a constituição de servídãc
administrativa nas cerences áreas de
terra, na forma da legislação víge-rte,
onde tal se fizer necessarto, para a
passagem da linha de 1ransmissão seferida no artigo 1.°.
Art. 3.° Fica reconhecida. a conveniência da conetrtuiçao de servidão
administrativa necessária, em favor
da Centrais Elétricas ue Santa Oatartna S. A" para o fim tndícado, a
qual compreende o direito atrtb'udc
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada hnha
de transmissão e de linhas telegraticas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveís alteraçóes ôu reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo 1.0. Os proprietários das
áreas de terra, atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas &O

que fôr compatível com a exístêncta
da servidão, abstendo-se, em conseqüênc.a, da prática. dentro 'tas mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, tncluidos entre êles. os de erguer construções oU
fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 2.0 • A Centrais Eléteicaa
de Santa Catarina S. A. poderá promover, em Juízo. as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utüízando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n." 3.365, de 21 -te junho de 1941. com as modificações introduzidas através a Lei n." 2.78Gde
21 de maio de 1956,
Art, 4.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO W 68.204

DE

11

DI':

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade
publica, para
fins de
constituição de eennaõo,
uma faixa de terra pela qual pcssa.
a linha de transmissão que se estende desde a usina 1eidoro até a
Fábrica de Cimento Portumâ, no
município de Corumbri. de Goiás,
Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IIl, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Oód'go de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Artigo 10 Ficam declaradas de diIidade pública, para fins de constituição de servidão admínistrattva, as
áreas de terra situadas na faixa de
1:l (doze) metros de largura,
tendo
como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a Usina de Isídoro e
a Fábrica de Cimento Pcrtland, no
munícípto de Corumbá de GOiás, no

14:1'
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Estado de Goiás, cnlo projeto foi
aprovado por ato do Diretor-Geral
do Departamento Naclonaí de Águas
e Energia Elétrica, no processo MME
número 705.274, de 1970.
Art. 2° Fica autor-izada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
"na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, em -ísta da
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária, em favor da
centrais Elétricas de Goiás S.A., para
o fim Indicado, a qual compreende o
direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos de
operação e manutenção da mencionada linha de transmlesãc e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo 1Q Os proprietários das
áreas de terra, atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fór compatível com a existência da servidão, abstendo-se,
Em
conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, Inclmdcs,
entre êles, os de erguer construções
.ou fazer plantações de elevado poíte.
Parágrafo 2° A Centrais Elétricas
de Goiás S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365. de 21 de junho
de 1941, com as modificações intro...
duaídaa pela Lei número 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 4Q nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias LetUJ Júnior

DECRETO N" 68.205 FEVEREIRO DE

DE

11

DE

1971

Reâistribui, com os respectivos ocupan-·
tes, cargos do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, e dá
outras ~ovidências.

o Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Q , do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrtbuídos. para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente e Parte Especial do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, com os respectivos ocupantes,
mantido o seu regime jurídico, os se-guintes cargos integrantes do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agrícul-.
tura:
Parte permanente

Médico, TC-801.21.A

João Carlos Guimarães Barreto
Escrevente-Datilógrafo AF-204. T
Maria Aldacy Matos Soares
Parte Especial

Guarda, GL-203.8.A

Aderval Gomes Pereira
Mestre Rural, P-206.8.A
Antônio Malheiros da Cruz
Art. 2Q A redistribuição de quetrata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de síndícâncla,
inquérito administrativo ou revisao ~e·
enquadramento, venha \ a ser considerada nula. ilegal ou contrária a.
normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao de Instituto Brasileiro de jjesenvolvímento
Florestal o assentamento funcional.
dos servidores redtstribuídos.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redístríbuídos continuarão a perceber pela dotação do órgão de origem, até que o Instituto Brasileiro de·
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Desenvolvimento Florestal consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 68.206 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

"Exclui cargo, com o reeiecuoo ocupante, da redistribuição processada pelo
Decreto n Q 67.369, de 12 de outubro de 1970, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

das atnourcões que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo no 224-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, de-

creta:
Art. 19 Fica sem efeito a redistribuição para o Quadro de Pessoal Parte Especial - da Universidade
Federal do Rio de Janeiro de um cargo de Oficial de AdtrÍ.inistraçâo, código AF-201.16. C, com o respectlvo
ocupante Wilson Falcão Fortuna, do
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, constante do Decreto número
67.369, de 12 de outubro de 1970, publicado no Diário Oficial de 13 seguinte.
Art. 29 astc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
.Repúblíca.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRErO N9 68.207 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

Redistnibui cargo, éom o respectivo
ocupante, para o Departamento
Administrativo do Pessoal Civil e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redlstríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), um cargo de Técnico de Administração, código AF-601.22.C, ocupado por walter
Trivelino, oriundo do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Minístério da Aeronáutica.
Art. 2Ç> A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo, ou revisão
de enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo 10.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a perceber
pela dotação do órgâo de origem, até
que o orçamento do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 zstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.

L. F. Cirne Lima

EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gontüo

Márcio de Souza e Mello

ATOS

DECRETO N9 68.208 - DE
FEVEREIRO DE 1971

DO

PODER

11 DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Ministério da
Agricultura.

O Presidente da República, Usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item FH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistribuidos para
o Quadro de Pessoal do Ministério da
Agricultura, nas respectivas Partes
Permanente e Especial, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes,
oriundos do Quadro de Pessoal do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, mantido o regime jurídico dos funcionários redistribuidos:
a) da Parte Permanente:
1 (um) cargo de Guarda, código
GL-203.8.A, ocupado por Joaquim Bezerra dos Santos;
b) da Parte Especial:
1 (um) cargo de Guarda, código
GL-203.8.A, ocupado por Francisco
Justino de Medeiros.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administraivas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ins...
tltuto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF) remeterá, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao Ministério
da Agricultura, o assentamento funcional dos servidores mencionados no
art. 19.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos continuarão a perceber pela dotação do órgão de prígem, até que o orçamento do Ministério da Agricultura consigne os
recursos- necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste Decreto.
Art. 59 asse Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
I50'? da Independência e 839 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

EXECUTIVO
DECRETO N'? 68.209 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

145
DE

Concede à Companhia de Cimento
Portl-and Pctu, o direito de lavrar
toetoríui, no município de Igaraçu,
Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item rtr, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei no 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Compa...
nhia de Cimento Portland Poty, concessão para lavrar rosronta, em terrenos de sua propriedade, nos lugares denominados Sítios Santo Antônio, Guereré e São José, distrito e
__município de Igaraçu, Estado de Pernambuco, numa área de treze hectares, setenta e três ares e trinta e um
centiares (13,7331 ha) , delimitada por
um polígono irregular, formado por
duas áreas A e B, sendo que a área
A, com seis hectares, cinqüenta. e
quatro ares e oitenta e quatro oentlares (65484 ha) , tem vértdce a vinte
dois ~etros e setenta centímetros
(22,70 m) , no r~mo verdadeiro de seis
graus e seis mmutos e quatorze segundos nordeste (69 06'14" ~), da
cruz da Igreja de Santa LUZia e os
lados a partir dêsse Vértice, 05 seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: noventa e seis metros (96 m) ,
oeste (W); cem metros (100 m) , sul
(S)· oitenta. metros (80m) , oeste
(W)· sessenta e três metros e cínqüen'ta e três centímetros (63,53 m) ,
sul (S); trinta e três metros e .sessenta e cinco centímetros (33,65m),
oeste (W); dez metros (10 m) , sul
(S); vinte cinco metros e setenta centímetros (25,70 m) , oeste (W); dez
metros (10 m) , sul (S); vinte cinco
metros e setenta centímetros
.
(25.70 m) , oeste (W); dez metros ..
(10 m) sul (8); vinte cínco metros
e setenta centímetros (25,70 m) , oeste
(W); dez metros (10 m) , sul (8);
vinte cinco metros e setenta ccnttmctros (25,70 m) , oeste (W); dez metros (10 m) sul (8); vinte cinco metros e setenta centímetros (25,70 m) ,
oeste (W); dez metros (10 m) , sul
(S); vinte e cinco metros e setenta
centímetros (25,70 m) , oeste (W); dez
metros (lO m) , sul (S); vinte cinco
metros e setenta centímetros
.
(2570 m) , oeste (W); quarenta e três
metros e noventa e quatro centane-
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tros (43,94 m) , sul (8); sessenta metros e vinte nove centímetros
.
(60,29 mj , este (E); oito metros
.
(8 (10 b>, sul (8); sessenta metros e
vinte nove centímetros \60,29 fi),
este (E); oito metros (8,00 m) , sul
(8); sessenta metros e vinte nove
centímetros (60,29 m) , este (E); oito
metros (8,00 m) , sul (8); setenta e
seis metros e quarenta centímetros
(76,40 m) ) este (E); oito metros '"
~8,OO rrn , sul (8); cento e trinta e
dois metros e vinte oito centímetros
(132,28 m) , este (E); trezentos e nove metros e quarenta e sete centímetros (309,47 m) , norte (N). A área B
com sete hectares, dezoito ares e qua-'
renta e sete centrares (7,1847 haj ,
tem um vértice a quatrocentos e noventa e sete metros e quarenta e cinco centímetros (497,45 m) no rumo
verdadeiro de quarenta e um graus e
vinte oito minutos e vinte dois S€KUndos noroeste (41 Q28'22" NW), dá cruz
da Igreja de Santa Luzia e os lados
a partir dêsse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitenta e nove metros e cinqüenta e
cinco centímetros (89,55 m) , oeste
(W); duzentos e setenta e cinco metros e cinqüenta e oito centímetros
(275,58 m) , sul (8); sessenta e seis
metros (66 m) , oeste (W); oito metros (8.00 rm , sul (8); quarenta e
dois metros e noventa e seis centímetros (42,96 mj , oeste (W); oito m'S'tros (8 00 mj , sul (8); quarenta e
dois metros e noventa e seis centímetros (42,96 m) , oeste (W); oitenta e
três metros e vinte nove centímetros
(83,29 m) sul (8); nove metros e sessenta e três centímetros (9,63 fi),
este (E); quinze metros e setenta e
dois centímetros (15,72 m) , sul (8);
nove metros e sessenta e dois centímetros (9,62 mj , este (E); quinze
metros e setenta e um centímetros,.,
<15,71 m) , sul (8); nove
metros e
sessenta e dois centímetros (9,62 m) ,
este (E); quinze metros e setenta e
um centímetros (15,71 rm , sul (8);
nove metros e sessenta e dois centímetros (9,62 m) , este (E); quinze
metros e setenta e um centímetros "
<15,71 mj , sul (8); nove metros e sessenta e dois centímetros (9,62 mj ,
este (E); quinze metros e setenta e
um centímetros <15,71 m) , sul (8);
nove metros e sessenta e dois centímetros (9,62 m) , este (E); quinze metros e setenta e um centímetros
.
<15,71 mj , sul (8); oito metros
.
(8,00 m) , este (E); trinta metros e
sessenta e oito centímetros (30,68 m'r .
sul (8); oíto metros (8,00 m) , este
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(E); trinta metros e sessenta e oito
centímetros (30,68 m) , sul (8); oíto
metros (8,00 m) , este (E); trinta metros e sessenta e oito centímetros.,.
(30,68 m) , sul (8); cinqüenta e sete
metros e noventa e seis centímetros
(57,96 m) , este, (E); dezesseis metros
e noventa centímetros (16,90 m) 1101'te (N); doze metros e oitenta e seis
een tímetros (12,86 m) , este (E); dezesseis metros e noventa centimetroa
(16,90 mj , norte (N); doze metros e
oitenta e seis centímetros (12,86 m) •
este (E); dezesseis metros e noventa
centimetros (16,90 m) , norte IN):
doze metros e oitenta e seis oentimetrcs 02,86 m) , este (E); dezesseis metros e noventa centímetros (16,90 tu),
norte (N); doze metros e oitenta e
seis centímetros: (12,86 rm , este (E>;
trinta e cinco metros e três centímetros (35,03 m) , norte (N); dez metros
<10.0 m) , este (E); trinta e cinco metros e três centémetros (35.03 m) ,
norte (N); dez metros (10.00
m) ,
trinta e seis metros e vinte três centímetros (36,23 m) , norte (N); dez
metros e trinta e quatro centímetros
(10,34 m) , este (E); trinta e um metros e setenta centímetros (31,70 f i \,
norte (N); dez metros (10,00 mj , este
(E); trinta e um metros e setenta
centímetros (31,70 m) , norte (N): dez
metros (10.00 m) , este (E); trezentos
e vinte três metros e oíten ta e 110ve
centímetros (323,89 m) , norte (N).
Esta. concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos ar t'gcs 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução nv 3, doe 30 de abril de 1965
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear,
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
na forma da Lei, os tributos devido~
à União, ao Estado e ao município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964,
Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumb-em a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinha">
estão sujeitas. às servidões de solo e
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto que será
transcrito no livro C - Registro -tos
Decretos de Lavra, do Departament.o
Nacional da Produção Míner.al, do JVIinístérío das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as díspoaíçôzs
em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971.;
1509 da Independência e 839 c.a
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnicr

DECRETO N9 68.210 -

DE

11

DE

FEVEREIRO DE 1971

Concede à Sociedade Carbonífera
Monte Negro Ltda. o direito de t.ivra1' carvão mineral, no município
de Orleans, Estado de santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos t01'mos do Decreto-lei 11'1 2::::7, de .28 Ü.e
reverejro de 1967 (Código de Mineracão: , alterado pelo Decreto-Ieí nún~t
ro :H3, de 14 de março de 1967, aeereta:
Art. 19 Fica outorgada à Sociedade
Carbonífera Monte Negro Ltda. a

concessão para lavrar carvão minerar
em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Rio cariote, dístríto e município de Orleans, Estado
de Santa Catarina, numa área d~
quinhentos e vinte e três hectares.
noventa e um ares e cíncüenta centíares (523,9150 ha) , dehmítada , por
Um polígono mistdlineo, que tem um
vêrttce a três mil e setenta e cinco
metros (3. 075m), no rumo verdadeiro
de oitenta graus sudoeste (809 SW)
da barra do Rio Eva na margem esquerda do Rio Carlota e os lados a
partir dêsse vértice, são assim defírudos: o primeiro lado é um segmento
retilín-eo, com mil oitocentos e trinta
e cinco metros (1. 335m), que par-te do
vértice inicial na margem do rio LaR
ranjeíras, com rumo verdadeiro de
cinqüenta e três graus cinco minutos
nordeste (53<;5' NE). O segundo lado

147

é Um segmento com dois mil duzentos e trinta metros (2.230m), que parte da extremidade do primeiro lado,
com rumo verdadeiro de quarenta e
quatro graus vinte minutos sudeste
(44°20' SE), O terceiro latia é o segmento, que partindo da extr-emidade
do segundo Jade descrito, com rumo
verdadeiro de quaten ta e seis graus
vinte minutos sudoeste (46920' SW.l,
alcança a margem esquerda do aio
Laranjeiras. O quarto e último lado,
é o trecho da. margem esquerda do
Rio Laranjeiras, compreendido entre o
vértice inicial e a extremidade do tercetro lado descrito, Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
-ffca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução ns 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nac.onal
de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
r-a forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário hão
cumurrr qualquer das obrigações que
lhe 'incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na f.orma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração,
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, ~a for!llu,
do artigo 59 do Código de Míneraçao.
Arü. 5Q A concessão de lavra terá
por título êste Decreto que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da produção Mineral do Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 d·e fevereiro de 1971;
150Q da Ind-ependência e 83Q da
República.
ElvrÍL IO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO NÇI 68.211 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede à Marminas S.A. o direito
de lavrar mármore, no município de
Juazeiro, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de Ievereiro de 1967 (Código doe Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318.
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Marminas
S. A. a concessão para lavrar mármore em terrenos de sua propriedade
nos lugares denominados Fazendas
Lage e Curral Velho, distrito de Oarnaaba, munícípío de Juazeiro, - Estado
da Bahia, numa área de trezentos
hectares, setenta e cinco ares
.

(300,.75 ha) , delimitada por um polí-

gano irregular, que tem um vértice a
quatrocentos e quarenta metros .....
(44Orn) , no rumo verdadeiro de doze
graus trinta minutos noroeste
.
(12 930' NW), do marco quilométrico
número quinhentos e quarenta e oínco (Km 545) da Ferrovia Leste Bra ~
aüetro que vai para. Juazeiro e Os lados a partir dêsse vértice, os seguiutes comprimentos e rumos verôadeíros: duzentos e quarenta metros ...
(24Dm) , norte (N); cento e dez metros (l10m) , oeste (W); duzentos e
quarenta metros (240m), norte (N);
cento e dez metros "(110m), oest-e
(W); duzentos e quarenta metros ...
(240m), norte (N); cento e dez metros (110m), oeste (W); duzentos e
quarenta metros (240m), norte (N);
cento e dez metros (110m), oeste
(W); duzentos e quarenta metros
(240m), norte (N); cento e dez metros (110m), oeste (w); trezentos e
vinte metros (320m), norte (N); cento e quarenta metros (140m), oeste
(W); quatrocentos e setenta metros
(47()m), norte (N); cento e trinta. metros (130m), este (E); cento e sessenta metros (l60m) norte (N); cento e
trinta metros (130m), este (E); cento
e sessenta metros (160m), norte (N);
quatrocentos e cinqüenta metros ...
(450m), este (E); cento e cinco metros (105m) , sul (8); duzentos e cinqüenta metros (250m), este (E); cento e cinco metros (l05m) , sul (8);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
este (E); cento e cinco metros
.

(l05m) , sul (8); duzentos e cínqüenta metros (250m), este (E); cento e
cinco metros (105m), sul (8); duzentos e cinqüenta metros (250m), este
(E); cento e cinco metros (105m), sul
(S); duzentos e cinqüenta metros '"
(250m), este (E); cento e noventa
metros ttaom) , sul (S); cento e dez
metros (110m), oeste (W); duzentos
e sessenta metros (260m), sul (S);
cento e dez metros (110m), oeste
(W); duzentos e sessenta metros '"
(260m), sul (S); cento e dez metros
(110m), oeste (W); duzentos e sessenta metros (260m), sul (S); cento e
dez metros (110m), oeste (w); duzentos e sessenta metros (260m), sul
(S); cento e dez metros (l10m) , oeste (W); duzentos e sessenta metros
(260m), sul (8); cento e setenta metros (l70m) , oeste (W); cem metros
(Iüüm) , sul (S); cento e setenta metros <l70m) , oeste (W); cem metros
(100m), sul (S); cento e setenta metros (170m), oeste (W); cem metros
(Iüüm) , sul (S); duzentos metros '"
(200m), oeste (W). Esta. concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fíca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução nv 3, de 30 de abril de 1965,
da comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao município em
cumprimento do disposto na Lei numero 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
digo de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transmito no lívro C de Registro da-s
Concessões de Lavra, da Divisão de
Fomento da Produção Mineral do Departamento Nacional da Produção
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Mineral do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLlO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N? 68.212 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede à Silex do Brasil Ltda. o direito de lavrar eüex, no município
de Pitangui, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ....
art. 81, no lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decr,eto-Iei..
nv 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Sílex do
Brasil Ltda., concessão para lavrar
sílex, em terrenos de propriedade de
Josué de Faria e Freitas e João Batista de Freitas, nas lugares denominados .Jaguará e Barreiro, distrito e
município de Pitanguí, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e
quatro hectares oitenta e oito ares e
quarenta e seis centiares (24,8846 ha) ,
delimitada por um polígono, que tem
um vértice a cento e oitenta e 'dOIS
metros e quinze centímetros
.
(182,15 m) , no rumo verdadeiro de
trinta e cinco graus onze minutos e
trinta segundos sudoeste
.
(359 11' 30" 8W), do centro da barragem de concreto no Rio do Peixe
e os. lados a partir dêsse vértice, 02
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e oito metros (28 m) ,
este (E); doze metros e cinqüenta
centímetros (12,50 m), sul (8); cinqüenta e dois
metros e cinqüenta
centímetros (52,50 m) , este (E); Vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (22,50 m) , sul (S); cinqüenta e seis metros e vinte e cinco centímetros (56,25m), este (E); vinte e
cinco metros
(25m), sul (S); .cínqüenta e um metros e vinte € cinco
centímetros (51,25 m) , este (E); vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (22,50 m) , sul (8); sessenta.
e dois metros e cinqüenta cen tímc-
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tros (62,50 m) , este (E); vinte e sete metros e cinqüenta centímetros ...
(27,50 m) , sul (8); cinqüenta e sete
metros e cinqüenta centímetros
.
(57,50 m) . este
(E); vinte e cinco
metros (25 fi), sul (S); cento e dez
metros (110 m) , este (E) ~ quarenta
e sete metros e cinqüenta centímetros (47,50 m) , sul (8); cento e noventa e dois metros e cinqüenta cerrtimetros (192,50 m) , este (E); quarenta e dois metros e cinqüenta centimetros (42,50 m) , norte (N); setenta e oito metros e setenta e cinco centímetros (78,75 m) , este (E);
trinta metros
(30 fi), norte (N);
trinta e sete metros e cinqüenta centimetros (37,50 m) , este (E); noventa metros (90 m) , norte (N); quarenta e sete metros e cinqüenta centimetros (47,50 m) , este (E) ~ setenta e seis metros e vinte e cinco cen..
tímetros (76,25 m) , norte (N); oíten..
ta e cinco metros (85 m) , oeste (W);
sete metros e cinqüenta centímetros
(7,50 m) , norte (N); cento e novent'a e Um metros e vinte e cinco centímetros <191,25 m) , oeste (w); treze
metros e setenta e cinco centímetros
(13,75 m) , sul (S); duzentos e quarenta e sete metros e cinqüenta centimetros (247,50 m) , oeste (W); vínte e sete metros e cinqüenta centímetros (27,50 m) , norte (N); sessenta
e dois metros e cinqüenta centimetros (6250 m) , oeste (W); trinta e
cinco metros (35 m) , norte (N); cinqüenta e um metros e vinte e cinco
centímetros (51,25
m) , oeste (W);
vinte e oito metros e setenta e cínco
centímetros (28,75
m) , norte (N);
cinqüenta e seis metros e vinte c
cinco centímetros
(56,25 m) , oeste
(W); vinte e oito metros e setenta
e cinco centímetros (28,75 m) , norte
(N); cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(52,50 m) , oeste (W); vinte e oito metros (28 m r,
norte (N); cinqüenta e cinco metros
(55 m) , oeste (W); trinta P. um metros (31 m) , norte (N); clnqüenta e
dois metros e cinqüenta centímetros
(52,50 m) , oeste (W); trinta e um
metros (31 m) , norte (N); quarenta
e sete metros e cinqüenta centímetros (47,50 m) , oeste (W); vinte e
cinco metros (25 m) , norte (N); cinqüenta e cinco metros (55 m) , oeste (W) ~ vinte e cinco metros (25 m) ,
norte (N); cinqüenta metros ~5t) m)
oeste (W); vinte e sete metros e cinqüenta centímetros (27,50 m) , norte
(N); cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros (57,50 m) , oeste (W); trinta e um metros e vínto
e cinco centímetros (31,25 m) , nor-
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te (N); sessenta e um met ros e vinte
e cinco centímetros (61,25 tm , OP.3~
te (W); trinta e seis metros c vinte
~ cinco centímetros (36,25 rm , 'norte (N); quarenta e seis metros e vinte e cinco centímetros (46,25 m) , 0%te (W); vinte e dois metros e cinqüenta centímetros (22,50 m) , norte
(N); sessenta metros (60 m) , oeste
(W); trinta e três metros e cinqheuta centímetros (33,50 m) norte (N):
cento e cinco metros (l05 nn , oeste
tW); vinte e dois metros e cinqüenta
centímetros (22,50 m) , norte
(N),
cento e sete metros e cinqüenta centímetros (l07,50 m) , oeste (W); cinqüenta e cinco metros (55 fi), sul
(8); dezessete
metros e cinqüenta
centímetros (17,50 m) , oeste (Wt; cítenta e um metros e noventa e oito
centímetros (8198 m) , sul (8); vinte e dois metros e cinqüenta cell!í..
metros (22,50 m) , oeste (W): sessenta e seis metros e cinqüenta ~e- dois
centímetros (66,52 m) , sul (8); cinqüenta e nove metros e vinte e cinco
centímetros (59,25 m) , este (E); onze metros e vinte e cinco centímetros
'(11,25 m) , sul (8); oitenta e dois
metros e cinqüenta centímetros ...
(82,50 m) , este (E); dezoito metros e
setenta e cinco centímetros (18.75 rn)
sul (8); setenta e sete metros ;77 m):
este (E); quatorze metros (14 m) ;
sul (8); quarenta e seis metros e
vinte e cinco centímetros (46,25 nn.
€'~te (E); quatorze metros (14 m) ,
norte (N); vinte e três metros e vinte e cinco centímetros (23,25 m) , este (E); trinta metros (30 m) norte
(N); quarenta e cinco metros (45 «n t
este (E); vinte e cinéo metros ....
(25 m) , norte (N);
oitenta e seis
metros e setenta e cinco centímetros
(86.75 m) , este (E); quarenta e um
metros e vinte e cinco centímetros ..
(41,25 m) , sul (8); cinqüenta e sete
metros e cinqüenta centímetros ....
(57,50 m) , este (E); cinqüenta e três
metros e setenta e cinco centímetros
(53,75 m) , sul (8); cinqüenta metros
(50 m) , este (E); quarenta e cinco
metros (45 fi), sul (8); cinqüenta e
cinco metros (55 m) , este (E); cinqüenta metros (50 m) , sul (S); quarenta e s-ete metros e cinqüenta centímetros (47,50 m) , este (E); quarenta e dois metros e cinqüenta centlmetros (42,50 fi), sul (8); cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros (52,50 m) , este (E); quarenta
e sete metros e cinqüenta oentímetros (47,50 m) , sul (S); quinze me..
tros (15 m) , este (E); doze metros
e cinqüenta centímetros (12,50 m) ,
J

EXECUTIVO

(S); doze metros (12 mt , este
doze metros e cinqüenta centímr-tros (12,50 m) , sul (5). Esta concessão é outorgada medían te as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Míneraçâo, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão nca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto .. _...
nv 51. 726 de 19 de fevereiro de JfG3
e da Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Encrgra Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica onrrgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Leí
n» 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3. 0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das. obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma. dos artigos 65 e 66 do Codigo de Míneraçào.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins dE lavra, na rorma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por : título êste Decreto, oue
sera
transcrito no livro C - Regtstro dos
Decretos de Lavra, do Depar tumento
Nacional da produção Miner-al.
do
Ministério das Minas e Energra..
Art. 69 Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
sul

(E);

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Lette Júnior

DECRETO N.9 68.213 - DE 11 DE
FEVEREIRO DE 1971
Institui a Medalha do Mérito da Segurança do Trabalho e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Fica instituída a Medalha
do Mérito da segurança do Trabalho,

ATOS DO PODER EXEClTTIVO

a ser conferida às pessoas físicas e
jurídicas que distíngutrem na prevenção de acidentes em segurança do trabalho.

DE 11
DECRETO N° 68.214
FEVEREIRO DE 1971

151
DE

Revoga decreto e outorga à Centrais
Art. 2.Q A medalha de que trata êsElétricas de São Paulo S.A. conte Decreto terá as seguintes caractecessão para o aproveztamento hirísticas: forma circular, 3,5 em (três
drelétrico de
um trecho do rio
e meio centímetros) de drametro, no
anverso, o símbolo internacional da
Grande situado na divisa dos Essegurança do trabalho - cruz verde,
tados de São Paulo e Minas Geem fundo branco, em esmalte a fôgo
rais.
~ circunscrito pelos dizeres em alto
relêvo ~ Mérito da Segurança do
Trabalho, o rebôrdo em forma denO Presidente da República, usantada e, no reverso, o mapa do Brasil,
do da atribuição que lhe confere o
estampado, circundado por um listeI
artigo 81, item II!, da Constdttncão e
com Os dizeres Ministério do Trabanos têrmos dos artigos 14Õ e 150 do
lho e Previdência Social - DNSHT;
Código de Águas,
a insígnia será de bronze prateado,
pendente de uma fita com 3,5 em
Considerando
que '1 Companhia
(três e meio centímetros) de largura
Nacional de Energia Elétrica, até a
em três listras de igual dimensão,
presente data, não iniCIOU as obras
nas côrcs branco, verde-esmeralda e
relativas ao aproveitamento hídrebranco.
. ---létrico cuja concessão lhe fôra outorgada pelo: Decreto número 32,042,
Art. 3,9 A Medalha do Mérito da
de 31 de dezembro de 1952;
Segurança do Trabalho será confeconsiderando que a Centrais Elérida pelo Ministro 'do Trabalho e
tricas de São Paulo S,A. se propõe
Previdência Social, mediante oertda realizar, no mesmo trecho do rio,
ficado, à vista de proposta do Direaproveitamento de maior porte e
tor-Geral do Departamento Nacioeconomicidade, decreta:
nal de Segurança e Higiene do TraArt. 1" Fica revogado o Decreto
balho.
número 32,042, de 31 de dezembro
de 1952, que outorgou à Companhia
Parágrafo único. A condecoração
Nacional de Energia Elétrica. conreferida neste artigo so terá valor
cessão para o aproveitamento hidrequando acompanhada do mencionalétrico denominado Agua Vermelha,
do certificado.
situado no trecho do rio Grande
que faz divisa entre Indiaporâ e ItuArt. 4.9 O Ministro do Trabalho e
Previdência Social baixará instrurama, municípios localizados nos Esções necessárias à execução dêste
tados de São Paulo e Minas Gerais,
Decreto.
respectivamente.
Art. 2" É outorgada à Centrais
Art. 5.9 O presente Decreto entrará
Elétricas de São Paulo S,A, concesem vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçôes em contrásão para o aproveitamento hidrelério e, especialmente, Os Decretos nútrico denominado Agua Vermelha,
mero 34.714, de 27 de novembro de
situado no trecho do rio Grande,
1953 e n.c 38.417 de 26 de dezembro
compreendido entre o remanso do
de 1955, bem como o artigo 32 e seu
reservatório do aprovettarnento hiparágrafo único, do Regimento da
drelétrico de Ilha Solteira, no rio
Ordem do Mérito do Trabalho, aproGrande, e a extremidade de jusante
vado pelo Decreto n.c 62.819, de 4 de
do canal de fuga do aproveitamento
junho de 1968,
hidrelétrico de Marimbondo, no mesmo curso d'água.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
Parágrafo único. A energia pro150.Q da Independência e 83.Q da
República.
duzida se destina ao serviço público
de energia elétrica, para fornecimento à zona de distribuição da COl1f'eSEMÍLIO G. :M:ÉDIeI
sionária ou suprimento a outros concessionários, quando autorizado.
Júlio Barata
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Art. 3" A concessionária fica obrigada a cumprir o .dísposto no Código

de Águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 4'" A concesslonàrra fica ot-ngada a apresentar o projeto defini-

tivo do aproveitamento requer! do. no
prazo fixado no despacho de aprovação do

estudo de víabludade do

empreendimento, sob pena. de multa
diária de crs 221,00 (duzentos e vin-

te e um cruzeiros).
Parágrafo único. O prazo refer-ido

neste artigo poderá ser prorrogado
por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.

Art. 5° A Centrais
Elétricas de
São Paulo S.A. índenízará a Companhia Nacional de Energia Elétrica

dos investimentos que esta efetivamente tenha feito para a elaboração
dos estudos e projetos relativos ao
aproveitamento hidrelétrtco de Agua
Vermelha, devidamente corrigidos na
forma da Lei.
Art. 6" A presente concessão vtprazo de 30 (trinta)
gorará pelo
anos.
Art. 7" Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 8" A concessíonárfa poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado corno desistência da renovação.
Art. 9" O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite rumor
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DECRETO N9 68.215 -

DE

11

DE

FEVEREIRO DE 1971

Concede à Sandspar Minérios Ltda.
o direito de lavrar quartzito, no
município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967, decreta:

Art. 19 Fica outorgada à Sandspar
Minérios Ltda. concessão para lavrar quartzito, em terrenos de propriedade de Mineração Triângulo Sociedade Anônima, Cerâmica São Caetano S.A., herdeiro de Cezar Alvarenga Lima, herdeiros de Manoel Ribeiro, Izumi Abê e Carlos Auerbeck,
IlO lugar denominado quilômetro sessenta e nove (Km. 69) da Estrada
Estadual Mogí das Cruzes-Biritiba
Ussú, distrito de Taiassupeba, munícípíc de Mogí das Cruzes, Estado de
São Paulo, numa área de setenta e
quatro hectares setenta e dois ares
(74.72 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
setecentos e três metros e cinqüenta centímetros (703,50 m) , no rumo
verdadeiro de vinte e nove graus sudeste (299 SE), da cabeceira montante do bueiro sôbre o córrego do Cordeiro na Estrada Estadual Mogí das
Cruzes-Bírítdba Ussú e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e quinze metros e cinqüenta centímetros (115,50 m) , vinte e três graus
vinte minutos sudeste (239 20' SE),
duzentos e quarenta e. três metros
(243 m.i , quarenta e dois graus vinte
e seis minutos sudoeste (429 26' SW),
cento e oitenta e quatro metros e dez
centímetros (184,10 m) , setenta graus
quarenta minutos sudoeste (70Ç 40'
SW); cento e quarenta e nove metros (149 m) , trinta e oito graus vinte e oito minutos sudoeste (
.
389 28' SW); sessenta e sete metros
e setenta centímetros (67,70 m) , trinta e três graus trinta minutos noroeste (339 30' NW); setenta e nove
metros (79 m) , norte (N); setenta e
oito metros (78 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) , sul (S); setenta
e cinco metros (75 m) , oeste (W);
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cinqüenta e quatro metros e quinze
centímetros (54, 15 m) , sul (8); Sttenta e cinco metros (75 mj , oeste
(W); cinqüenta e quatro metros e
quinze centímetros
(54,15 m) , sul
(S); setenta e cinco metros (75 m) ,
oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) ,
sul (8); setenta e cinco metros ... ,
(75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros
(5415 m) . sul (8); setenta e cinco
metros (75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) , sul (8); setenta
e cinco metros (75 m) , oeste (W);
cinqüenta e quatro metros e quinze
centímetros (54,15 m) , sul (8); setenta e cinco metros (75 m) , oeste
(W); cinqüenta e quatro metros e
quinze centímetros (54, 15 em), Sul
(S); setenta e cinco metros
.
(75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros ...
(54,15 m) , sul (S); setenta e cincometros (75 m) , oeste (W); cinqüenta .e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) , sul (8); setenta
e cinco metros (75 m) , oeste (W);
cinqüenta e quatro metros e quinze
centímetros (54,15 m) , sul (8); se-

~W;~ ~i~~~:t~e:rOC:ua~~~~étr~~st~

quinze centimetros (54,15 m) , sul
(8); sententa e cinco metros ....
(75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros ....
(54,15 m) , sul (S); setenta e cinco
metros (75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) , sul (8); setenta e
cinco metros (75 m) , oeste (W) r cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) , sul (8); setenta
e cinco metros (75 m) , oeste (W);
cinqüenta e quatro metros e quinze
centímetros (54,15 m) , sul, (8); setenta e cinco metros (75 m) , oeste
(W); cinqüenta e quatro metros e
quinze centímetros (54.15 m)., sui
(8); setenta e cinco metros (75 in),
oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros (54,15 m) ,
sul (8); setenta e cinco metros ....
(75 m) , oeste (W); cinqüenta e quatro metros e quinze centímetros ....
(54,15 m) , sul (8); setenta e cinco
metros (75 m) . oeste (w); trinta e
nove metros (39 m) , sul (8); cinqüenta e três metros (53 m) , oeste
(W); quarenta e três metros (43 m) ,
sul (8); cento e vinte e oito metros
(128 m) , este (E); trinta e cinco me-
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tros e noventa e cinco centímetros
(35,95 m) . norte (N); setenta e cinco
metros (75 m) , este (E); trinta e
cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros. (75 mj , este
(E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 mj ,
norte (N); setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35,95 m) , norte (N); setenta e cínco metros (75 m) , este (E); trinta e
cinco metros e noventa e cinco eentímetros (35,95 m) , norte (N)· setenta e cínoo metros (75 m) , es'te (E);
trinta e cinco metros e noventa. e
cinco centímetros (35.95 m) , norte
(N); setenta e cinco metros
.
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) . este (E): trinta
e cinco metros e noventa e cinco cen<tímetros (35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) , este
(E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) ,
norte (N); setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) , este (E); trinta c
cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) , este (E);
trinta e cinco metros e noventa e
cinco centímetros (35,95 mr, norte
(N); setenta e cinco metros (75 mr.
este (E); trInta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
.
(35,95 m) . norte (N); setenta e cinco
metros (75 m) , este (E); trinta e
cínco metros e noventa e cinco centímetros (35.95 m) , norte (N): setenta e cinco metros (75 m) , este (E);
trinta e elnco metros e noventa e
cinco centímetros (35,95 m) , norte
(N); setenta e cinco metros (75 m) ,
este (E); trinta e cinco metros e
noventa e cinco centímetros
.
(35.9Sm). norte (N): setenta e cínCO metros (75 m) , este (E); trinta e
cinco metros e noventa e cinco centímetros (35.95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) , este
(E); trinta e cinco metros e noventa e cínco centímetros (35,95 m) ,
n-o-te (N): setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35,95 m) , norte (N); setenta e clnco metros (75 m) . este (E): trinta e
cinco metros e noventa e cinco cen-
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tdmetros (35,95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 fi), este (E);
trinta e cinco metros e noventa e emco centímetros (35,95 m) , norte (N):
setenta e cinco metros (75 m) , este
(E); trinta e cinco metros e noventa
e cinco centímetros (35,95 mj , norte (N); setenta e cinco metros ....
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros € noventa e cinco centímetros
(35,95 m) , norte (N): setenta e cinco
metros (75 m) , este (E); trinta e
cinco metros e noventa e cinco
centímetros. (35,95 m) , norte (N) ;
setenta e cinco metros (75 m) este
(E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m)
norte (N); setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35,95 fi), norte (N); setenta e cinco metros (75 m) este (E); trinta: e
cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) , norte (N) r-: setenta e cinco metros (75 m) , este
(E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) ,
norte (N); setenta e cinco metros
(75 m) , este (E); trinta e cinco metros e noventa e cinco centímetros
(35, 95 m) , norte (N); setenta e cinco metros (75 m) , este (E); trinta
e cinco metros e noventa e cinco centímetros (35,95 m) , norte (N); se~
tenta e cinco metros (75 m) , este
(E); cinqüenta e seis metros (56 m) ,
no-te (N): cento e dezessete metros
(l17 m) , este (E); cento e trinta e
um metros e trinta centímetros ....
(131,30 m) ,
norte (N); cinqüenta
metros (50 m) , oeste (w); cento EJ
seis metros (106 m) , noi-te (N); cinqüenta metros (50 m) , oeste (W);
cento e seis (106 m) , norte (N);
cinoüenta metros (50 m) . oeste (W);
cento e seis metros (106 m) , norte
(N); noventa e quatro metros ....
(94 m) , oeste (W); trinta e cinco
metros (35 m) , sul (S); setenta e
um metros (71 m) , oeste (W); cinqüenta e nove metros e setenta e
quatro centímetros (59,74 m) , sul
(S); cento e vinte e sete metros '"
(127 m i , oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. ESta concessão
fica sujeita às estipulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
t

1963 e da Resolução n'' 3 de 30 de
abril de 1965, da Comtssãc Nacionai
de Energia Nuclear.
Art. 2" O concesslonárro fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os »rtbutos devidos
à União, ao Estado e '1') Município
em cumprimento do disposto na Lei
nv 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, 11a forma do artigo 59 do CÓd~gD de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registre dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro ctei.971;
150" da Independência e 83" da
República.
EM:fLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N" 68.216
FEVEREIRO DE

DE

11

DE

1971

Declara de utilidade
púN~ea., pera
fins de constituição de eeroutão.
uma faixa de terra
cles'tinada à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a cidade de
[porá até a cidade de Amorinópoíis, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto DO artigo 151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954. decreta:
Art. 1" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na raíxa de
8 (oito) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as cidades de
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Iporá e Amorinópolis, no Estado

de
Goiás, cujos projetos e planta de
situação foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo DAg. número 3.310, de
1963.

Art. 20 Fica autorizada a Centraíe
Elétricas de Goiás S. A a promover
a constituição de servidão adminístrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 10.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária. em favor
da Centrais Elétricas de Goíàs S. A.,
para o fim indicado a qual compreende o direito atribuido a emprêsa
concessionária de praticar codos os
atos de construção, operação e ma- .-.nutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares. bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado ainda,
o acesso à área de servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo 10 Os propr-íetártos das
áreas de terra, atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fôr compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em
conseqüêncía, de prática, dentro das
mesmas, de quaisquer ator: que embaracem ou causem danos, -ncluídos,
entre êles, os de erguer construções
ou fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 20 A Centrais Elétricas
de Goiás S. A. poderá promover. em
Juízo, as medidas necessárias à constituicão da servidão administrativa
de éaráter urgente, utiltzando o 1J1'Ocesso judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modíficuçõea íntroduzidas através a Lei número 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4 0 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150 0 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

155
N.º

68.217 - DE
DE 1971

11 DE

FEVEREIRO

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra

as Sécae, a área de terreno necessária à construção do açude 1JÚblico "Meruicbim", no Municipio de
Açu, Estado do Rio Grande do
Norte.
J Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.c 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.c 2.786, de 21 de maio
de 1956 decreta:

Art. 1.9 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriapelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcae, a área de
terreno de 36.273.890 ma (trinta e seis
milhões, duzentos e setenta e três mil,
oitocentos e noventa metros quadrados), representada na planta que com
êste baixa, devidamente
rubricada
pelo Secretária-Geral do Ministério
do Interior, necessária à construção
do açude público "Mendoblm", no
Municipio de Açu, no Estado do Rio
Grande do Norte cujos projeto e
orçamento foram aprovados pela Portaria Ministerial n.c 157, de 3 de
março de 1954.
çâo

Art. 2.9 A desapropriação a que se
refere êste Decreto é considerada de
urgência, para efeito do artigo 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941.

Art. 3.9 Ficam revogados o Decreto n.c 58.467, de 17 de maio de 1966
e as disposições em contrário.
Art. 4.9 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti
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DE

Concede autorizaçao para funcionamento da Faculdade de Formaçao ue
rroteeeoree de Alagoinhas, Estado
da Bahia.

Art. 2.° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 11 de fevereiro de 1971;
150,Q da Independência e 83. 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição Fe-

deral, de acôrdo com o artigo 47, da.
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei ~JO 842,

de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
nv 243.919 de 1970 do Ministério da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 lt concedida autorização
para funcionamento da Faculdade de
Formação de Professôres de Alagoínhas, autarquia criada pela Lei Es-

tadual nc 2.741, de 11 de novembro"
de 1969, na cidade de Alagoínnas, no

Estado da Bahia.

.Art. 29

nste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de fevereiro de lDn.:
1509 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Ribeiro Goniiic

DECRETO N.9 68.219 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede autorizaçáo para funcionametüc da Faculdade de Fcrmaçâc
de Protessõres de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da "Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta do
Processo n.? 243.920-70 do Mímstério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedida autorização
para funcionamento da Faculdade de
Formação de Professôres de Vitória
da Conquista autarquia criada pela
Lei Estadual n.c 2.741, de 11 de novembro de 1969. na cidade de Vitória
da Conquista no Estado da Bahia.

Júlio Ribeiro Gontido

DECRETO N.Q 68.220 - DE 11
FEVEREIRO DE 1971

DE

Altera o enquadramento constante do
Decreto n.c 55.559, de 15 de janeiro
de 1965, e dispõ\3 sôbre a ctaeeittcacõo dos cargos de ntvel suPerior
ocupados par funcionários d/) Ministério do Exército abrangidos pelas Leis números 3.967, de 5 de outubro de 1961 (art. 2.Q ) , e 4.069, ·je
11 de junho de 1962 (art. 23 -parearato único).
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Constitulcão, e
tendo em vista o disposto na LeI número 3.780, de 12 de julho de 1960,
no artigo 9.9 da Lei n.c 4.345. de 26
de junho de 1964, e o que consta do
Processo n.c 192, de 1969, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica retificado, na forma
dos anexos o enquadramento
dos
cargos de nível, superior do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do
Ministério do Exército, de que trata
o Decreto n.v 55.559, de 15 de janeiro de 1965, nas partes referentes às
séries de classes de Conservador do
patrimônio Histórico e Artistico, , ..
EC~604, e de Enfermeiro, TC-1201.
Art. 2.9 Fica aprovada, de acôrdo
com Os anexos, a classlficacão dos
cargos de ntvel superior, do mesmo
Quadro de Pessoal ~ Parte Especial
ocupados pelos servidores do Mmistério do Exército amparados pelo disposto no aa-tlgc 2.9 da Lei n.c 3.967. de
5 de outubro de 1961, e no parágrafo
único do artigo 23 da Lei n.v 4,069, de
11 de junho de 1962, constantes dos
Decretos números 58.200, de 15 de
abril de 1966, e 61. 698, de 13 de novembro de 1967.
Art. 3.9 O disposto nos artigos 1.9
e 2.9 prevalece a partir de 29 de junho de 1964, vigorando as vantagens
financeiras conseqüentes a contar de
15' de junho de 1964 (artigos 95' e
43 da Lei n.? 4.345, de 1964).
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Art. 4,Q O órgão de pessoal do Ministério do Exército apostilará os titulas dos funcionários abrangidos por
êste Decreto ou expedirá, para os
que não OS possuírem, os atos declaratórios competentes.
Art. 5.9 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
Independência e 83. 9 da
República.
150.9 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.a. de 12'-2.....'71.

DE,eRETO N9 68.221 -

DE

11

DE

FEVEREIRO DE 1971

Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações na
Brasil.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item rrr, da Constituição do Brasil, decreta:
Art. 19 ~ concedida autcrfzação à
Companhia Adriática de seguros, com
sede em Milão, Itália, autorizada a
funcionar no País pelo Decreto número 18.669, de 27 de março de 1929,
para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguro no Brasil,
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros) para Cr$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil cruzeiros),
conforme deliberação de seu COnselho
de Administração, em reunião realizada a 19 de junho de 1969.
Art. 29 aste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
da Independência e 83\! da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

uarcu»

Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 68.222

DE

11

DE

FEVEREIRO DE 1971

Aprova o Regulamento do Hospital
das Fôrças Armadas.

o Presidente da República, naando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição,
decreta:
Art. lo Fica aprovado o Regulamento para o Hospital das Dôrças
Armadas, que com êste baixa.
Art. 20 :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

REGULAMENTO PARA O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 10 O Hospital das Fôrças Armadas (HFA) , criado pelo Decreto
número 1.310, de 8 de agosto de 1%2,
com sede em Brasília, é um Hospital
Militar de Base, destinado ao tratamento e hospitalização de r-nlítares
da ativa, da reserva e reformados, e
de seus dependentes,
e de outras
pessoas autorizadas por convênios
e/ou por diretivas especiais, que necessitem de tratamento médico-cirúrgico especializado.
Parágrafo único. Serão atendidos,
no HFA, os pacientes militares e
seus dependentes, dentro das possibilidades do Hospital, que hajam sido triados e encaminhados pelas resmlütaras de
pectivas organizações
saúde.
Art. 20 -·Cabe ao HFA:
a) prestar apoio médtco-clrúrgico
especializado aos hospitais militares
de Brasília e das Guarmçôes i\Tilitares sediadas nas áreas Centro-Oeste
e Norte do país.
b) realizar atividades de pesquisas
médicas.
c) executar programas de ensinos
médico e de enfermagem, e de inter-
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câmbio científico com associações
médicas e entidades afins, no Brasil
ou no estrangeiro.
d) cooperar
com as autoridades
civis e militares no que . n sser respeito à saúde pública, à medicina sanitária,
à calamidade pública e a
outras emergências.
Parágrafo único, Pata o integral
oumj.rtmentc de suas finalidades,
além do que fôr definido no Regimento Interno, o HFA poderá fazer
con vênias com:
a) entidades civis, oücíaís ou particulares, inclusive
hospitalares, n«
sentido de serem ímplantaocs, e
mantidos em funcionamento serviços médicos especíalizados;
b) entidades civis, ofictats ou particulares, para prestação de antros
serviços, inclusive nos setores de ensino, de administração, de segurança,
de transporte, de comunicações, de
manutenção, e outros, .ieeecnarlos à
vida e ao perfeito funciona mente do
HFa.
CAPITULO II

Da Organização

Art. 3.° O HFA é subordinado, diretamente, ao Chefe
do
~stadoMaior das Fôrças Armadas.
Parágrafo único. Para orientação
técnica o Chefe do EMFA será assessorado pela Comissão
Permanente
dos Serviços de Saúde do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica ....
(CPSSEMA -- Decreto número 25.622,
de 6 de outubro de 1948).
Art. 4° O HFA tem autonomia administrativa e disporá de dotação
orçamentária própria, prevista no
Orçamento da União.
§ 1.0 O HFA será indenizado pelos
Ministérios
Militares, nas despesas
correspondentes ao atendimento
e
internação de militares ~ de seus dependentes, de acôrdo
cem
tabela
aprovada pelo Chefe do EMFA.
§ 2.° O HFA disporá, ainda, de
rendas resultantes das indenizações
provenientes dos convênios e do pagamento das diárias referentes aos
acompanhantes de militares e civis.
Art. 5° O HFA, dirigido por um
Diretor, auxiliado por um Vice-Diretor, e assessorado por um Oonse-

lho Técnico, por um Conselho Econômico-Financeiro e um Serviço de
Relações Públicas, compreende os seguintes departamentos, a saber:
I - Departamento de iv19dicina
II - Departamento de iensmc e
pesquisa
III - Departamento de Administração
§ l.s Cada Departamento será composto de tantos Grupos e de tantas
Divisões quantos necessàríos, que poderão ser subdivididos e ter as designações conforme previsto no Regtmenta Interno.
§·2° O HFA disporá, atnda de uma
Secretaria, de um Grupo de Inupeção, de um Centro de Estudos Médicos, diretamente subordinados 50
Vice-Diretor, e de outros Serviços,
conforme especificado no Regimento
Interno.
CAPITULO III

Do Pessoal

Art. 6° - O HFA dispõe (lo seguinte pessoal:
1 - Militares das três Fôrças Ar-,
madas, dos diversos quadros, cc.rpos
e especialidades, em caráter permanente, ou em estágio na forma da
legislação em vigor;
11 - Pessoal Civil de diversas profissões, recrutado de ,'t•córdo com a
legislação em vigor;
UI - Pessoal vinculado aos convênias firmados com entidades civis,
oficiais ou particulares;
IV - Médicos e estudantes de medicina das três (3) únt-nas senes,
em regime de residência e internato,
mediante habilitação em provas e de
acôrdo com o que dispuser o Regimento Interno.
§ 10 O pessoal militar de caráter
permanente, bem como 3. distr:buição dos cargos e funções a A Ie correspondente, constarão -to Tabela co
Lotação do Pessoal Militar do 8F A.
a ser aprovada pelo Presidente da.
República.
§ 2° A seleção
de Oticiaia para
serviço no HFA é feita
mediante
consulta do Chefe do EMF A aos respectivos Ministérios.
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§ 3° A designação
de rníltrarea
para
preenchimento da Tabela de
Lotação do HFA será feita da seguinte forma:

CAPITULO V

Das Disposições Transitarias e Finais

Art. 10. Compete ao Chefe do Estado-Maíor das Fôrças Armadas a
assinatura de Convênios,
podendo
delegar competência, e e. expedição
das diretivas especiais mencionadas
no artigo 1° dêste Regulamento.
Art. 11. O preenchimento dos empregos, constantes da 'I'abeta de Pessoal
'I'emporarto, fica condicionado
às necessidades progressivas do HFA,
em pessoal, e a disponibilidade de
recursos orçamentários.

os oficiais, mediante proposta
do Chefe do EMFA e nomeação (1:>
Presidente da República.
_ .os demais militares, mediante
requisição do Chefe do EMFA e ato
de autoridade competente do rcspectivo Ministério.
§ 4° Os militares em serviço
no
HFA são considerados em função
militar.
§ 5° O EMFA solicitará, anualmente, aos Ministérios Militares, a destanação para o HFA, de pessoal convocado de acôrdo com a Lei número
5.202, de 8 de junho de 19n7
(LMF'DV) .
§ 6° O HFA possuirá uma Tabela
de Pessoal Temporário, regida pela"
legislação trabalhista, para atendimenta dos seus serviços

§ 7" A Tabela de que trata o parágrafo anterior será aprovada pelo
Chefe do EMFA.
§ 8° O pessoal civil, decorrente de
convênios, de programa de cnssno
médico e/ou de enfermagem, será o
constante das
diretivas do EMFA,
expedidas em função de proposta do
Diretor do HFA.
§ 9° A admissão de médicos e estudantes de medicina das três (3)
últimas séries, em regime de resídêncía e internato, é proposta, ao EMFA,
anualmente, pelo Diretor do fÍFA.

Art. 7" O cargo de Diretor do HFA
será exercido, em rodízio, por Oficial-General do Corpo de Saúde de
uma das Fôrças Singulares.
CAPITULO IV

Das Inspcsiçóes Gerais

Art. 8° itste
Regula-ncnto será
complementado
por um Regimento
Interno que conterá todos os dispositivos necessários ao funcionamento
interno do HFA.
Art. 9.° O HFA manterá em runcionamento uma Junta de Inspeção
de Saúde para as Inspeções dos militares internados, que poderá atender às solicitações das Fôrças Singulares.

o

Art. 12. O Diretor do HFA fica
autorizado a baixar os atos necessários a adoção das disposições do presente Regulamento e do conseqüente
Regimento, para inicio de funcionamenta do Hospital, inclusive êt admissão, na forma da legtslaçâo em
vigor, do pessoal para os empregos,
tnzegrantes da Tabela de que trata
u parágrafo 6° do artigo 6° do presente Regulamento.
Art. 13. Dentro de 30 dias, contados a partir da data ele publicação
do presente Regulamento, no Boletim do EMFA, o Diretor do HFA,
submeterá ao Chefe do EMFA, o
projeto do Regimento Interno do
HF A.
Brasília, DF., 11 de fevereiro de
1971. - Munllo Vasco ao /alle Síloa, Almirante-de-Esquadra, Chefe do
Estado-Maior dae Fôrça;" .Armadaa.
DECRETO

~Q

68.223 - DE -:'2
DE 1971

DE

FEVEREIRO

Concede Reconhecimento ao Curso ce
Economia da Faculdade de Cíencias
Econômicas de São João da Boa
Vista - S. Paulo.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição Federal, de acôrdo com o artigo 4'i', tia
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969. tendo em
vista o que consta do Processo n" ..
1. 04:) de 1966 do Conselho Bstadual
de Educação do Estado de São Paulo,
decreta:
Art. 19
lt concedido Reconhecimento ao Curso de Economia da Fa-
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culdade de Ciências Econômicas de
São João da Boa Vista, sediada em
São João da Boa Vista, Estado de São

Paulo.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 12 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Ribeiro Gontijo

DECRETO N9 68.224 _

DE
FEVEREIRO DE 1971

12

DE

Autoriza a reincorporação ao patrimônio da União dos bens mãveis e
Escola. Técnica _Darcy
imóveis da
Vargas,
da
Fundação Abrigo do
Cristo Redentor.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
Considerando que a Fundação Abri..
go do Cristo Redentor declara não ter
condições para manter em runcíonamenta a Escola Técnica Darcy Var

EXECUTIVO

Abrigo do Cristo Redentor para receber o acervo da Escola Técnica Darcy Vargas. que ficará sob a admmístração daquela Secretaria de Estado,
que lhe dará a destinação que melhor
atenda ao Interêsse público.
Parágrafo único - A transferência
da parte imobiliária do acervo será
efetivada mediante têrmo lavrado em
Livro prôprto do Serviço do Patrlmô..
nio da União.
Art. 39 - Ficam mantidos os COntratos de trabalho dos atuais empregados da Escola Técnica Darcy Vargas, passando as respectivas corigações à responsabilidade do Mlmstêrío
da Marinha, em conformidade com a
legislação trabalhista.
Art. 49 - zste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrartc.
Brasília, 12 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Péccra

M

gas:
DECRETO NQ 68.225 - DE 12 DE
Considerando que seus órgãos regiFEVEREIRO DE 1971
mentais competentes se manifestaram
no sentido de ser o Estabelecimento
Aprova o Regulamento para a rxreentregue à administração do Mintsté·
toría de Engenharia da Marinha.
rio da Marinha;
Considerando ser do interesse daO Presidente da República, usando
quele Ministério receber o acervo da
da atribuição que lhe confere o arreferida Escola para sua utilização em tigo 8~" item lII, da Constituição e
serviço que melhor atenda ao Iateconsiderando o disposto no Decreto no
rêsse público;
62.860, de 18 de junho de 1968, que
estabelece a Estrutura Básica da OrConsiderando a faculdade que lhe
ganização do Ministério da Marinha,
confere o parágrafo único do artigo
Decreta:
36 dos Estatutos da Fundação Abrigo
do Cristo Redentor, aprovados pelo
-Art. 19 - Fica aprovado o RegulaDecreto no 15.801, de 8 de Junho de
mento para a Diretoria de Engenha1944, decreta:
lia da Marinha que a êste acompanha,
Art. 19 - Fica autorizada' a retncorassinado pelo Ministro da Marinha.
poraçãc ao patrimônio da União de
Art. 29 - ãste Decreto entrará em
todos os bens móveis e ímóveta transferidos à Fundação Abrigo do Cristo vigor na data de sua publicação, revoRedentor pelo Decreto-lei nv 5.160, de . gada sas disposições em contrário.
19 de agôsto de 1943, destinados à
Brasília, 12 de fevereiro de 1971;
Escola Técnica Darcy Vargas, um dOS
1509 da Independência e 839 da
Estabelecimentos mencionados no arRepública,
tigo 39 dos seus Estatutos.
EMíLIO G. MfDICI
Art. 29 - O Ministério da Marmha firmará acôrdo com a Fundação
Adalberto de Barros Nunes
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REGULAMENTO PARA A DIREI'ORIA DE ENGENHARIA DA
MARINHA
CAPíTULO

I

Dos Fins

Art. lQ - A Diretoria de Engenhana da Marinha (DEM) , estruturada
com a denominação de Diretoria de
Engenharia Naval pelo Regulamento
aprovado pela Decreto ns 16.501, de
17 de julho de 1924, alterado pelos Deeretos nv 21. 994, de 20 de outubro
de 1932, e n» 6.176, de 27 de agõstc
de 1940, reestruturada com a deu?
minaçâo de Diretoria de jângenharia
da Marinha pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 32.446. de 18 C!e
março de- 1953, modiifcado pelo Regúlamento aprovado pela Decreto nv ..
46.418, de 14 de julho de 1959, arterado pelo Decreto n.c 53.393, de 6 de
Janeiro de 1964 e, finalmente, reestruturada pelo Decreto nv 62.860, de 18
de junho de 1968, é o órgão integrante
do sistema de apoio do Ministério da
Marinha responsável pelas funções 10gtstícas pertinentes e que tem por nnalidade planejar, dirigir, coordenar e
controlar as atividades relacíonadaa
com a engenharia naval e civil da Manrma.
Art. 2t.' - Para a consecução ce sua
finalidade, cabe à DEM::
I executar o planejamento a
longo prazo das ativ1dades relacíonanas com a engenharia naval e civil
da Marinha. sob a coordenação-da Diretorta-Geral do Material da Martnna
(DGMM), bem como coordenar f' oxeeutar os planejamentos a médio e
curto prazos dessas atividades;
II - superintender tôdas as atdvtnades relacionadas com a elaboracâc
de projetos. estudos e orçamentos para
a construção e alteração do material
nutual~.; e dos estabelecimentos da
Marinha;
In - supervisionar tênrcamente as
atívídades de construção e reparo de
metes flutuantes e dos estabelecimentos;
IV - obter material e equípamentoa
destinados a construção naval e civil
e
manutenção do material flutuante
e dos estabelecimentos da Marinha,
exceto quando da competência espetafica de outras Diretorias;
à

v - supervisionar o desenvolvimento de estudos e pesquisas de as"
suntos correlatos com suas atlvíãades;
VI -

preparar especificações, normas e instruções técnicas de assuntos
correlatos com suas atividades;
VII - estimular a produção pela
muustna nacional de material técníco de assuntos correlatos com suas aüvtdades:
VIII - controlar as propostas de
alterações das características das metatacôes de navios, arsenais, oeses e
estabelecimentos:

rx - controlar a execução de onraa
ne alteração e modernização do material flutuante. assim como de estabelecimentos;
X _
supervisionar tecnicamente Gil
estabelecimentos navais com -esponsabi1ldade na execução de tarefas atínentea ao serviço de construção, modernízaçâo. alteração e reparos
do
material flutuante, assim como
de
edifícios e estruturas da Marinha;
XI _ organizar os programas de
provas a que serão sujeitas as urndades antes de seu recebimento pela
Marinha;
XII _ coordenar junto aos estalei1'05 de construção a organização
de
planos, sobressalentes e publícacôea
técnicas que devam constar da dotação
das unidades por ocasião de seu recebímento pela Martnha; e
XIII _ elaborar e lavrar contratos.
submetendo-os à aprovação do órgão
competente.
Parágrafo único _ Ao Diretor de
Engenharia compete assessorar o M1.
nistro da Marinha e o Diretor-Geral
do Mater1al da Marinha em assuntos
espectrtcos do Serviço de Engenharia
da Malinha.
CAPíTULO II

Da crçanizaciio

Art. 30 A DEM é ~11 bordínada à
Diretoria-Geral do Material da Marinha.
Art. 4° A DEM, dtrtglda por um
Diretor (DE-Ol), auxiliado por uma
Orería Geral de Serviços (DE~02),
por um Gabinete (DE-03) e assessorado por um Conselho de Planejamento (DE~04). compreende duas
Subdiretorias, a saber:
I - Subdiretoría de Engenharia
Naval - (DE-lO); e

Aros
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II Civil -

Subdiretoria de Engenharia
(DE-20).
Parágrafo único. A DEM dispõe

ainda de uma Secretaria (DE-05).
diretamente subordinada ao Gabinete
CDE-03l.
Art. 50 A Subdiretorta de Engenharia Naval (SUDEN), dirigida por
um Diretor (DE-lO), auxiliado por

um Gabinete (DE-16) e assessorado
por um Conselho Técnico

iDE-I!),

compreende quatro (4) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Planejamento e Contrôle -

II (DE-13l;

lU -

Departamento de Engenha-

ria Naval -

IV -

cia -

(DE-H};

Departamento Técnico
(DE-14); e

Departamento de Intendên-

(DE-15L

Art. 60

A Subdiretoria de Enge-

nharia Civil (SUDEC), dirigida por
um Diretor (DE-20), auxiliado por
um Gabinete (DE-26) e assessorado
por um Conselho Técnico (DE-21),
compreende quatro (4) Departamentos, a saber:
I ~ Departamento de Planejamento e Contrôle - (DE-~2);
II - Departamento de projetos
CDE-23l;
UI - Departamento de Obras
(DE-24l; e
IV - Departamento de Intendência - (DE-25).

v - três (3) Capitães-de-Corveta,
da ativa, do Corpo da Armada Assistentes dos Diretores;
VI - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VII
Praças do CPBA ou
CPSCFN, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VIII - Funcionários civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério
da Marinha, de acôrdo com a lotação
numérica respectiva; e
IX - Pessoal civil de outra origem,
admitido de acôrdo com a legislação
em vigor;
Parágrafo urnco . O pessoal ser a
nomeado ou designado de acõrdo
com a legislação em vigor.
Art. 89 O Regimento Interno
da Diretoria de Engenharia da Marinha preverá suas funções grattftcedes, a fim de serem criadas na
conformidade com a Iegtslação em
vigor.
CAPíTULO IV

Das disposições gerais

Art. 9° :f:ste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, que deverá ser elaborada e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
CAPíTULO V

Das disposições transitórias
CAPÍTULO lII.

Do Pessoal

Art. 7° A nEM dispõe do seguinte pessoal:
I - um (1) Oficial-General, da
ativa, do Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais - Diretor;
U - dois (2) Oficiais-Generais, da
ativa, do Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais Diretores cas
Bubdiretortas;
UI ---..,. sete (7) Oficiais Superiores,
da ativa - Chefes dos Departamentos de Planejamento e Oontrôle, Técnico, de Engenharia Naval, de Projetos, de Obras e Chefe Geral de
Serviços;
IV - dois (2) Oficiais Superiores,
da ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha - Chefes dos Departamentos de Intendência;

Art. 10. Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Marinha, o Diretor de llingenharia da
Marinha submeterá à apreciação do
Ministro da Marinha, via DiretorGeral do Material da Marinha, Diretor-Geral do Pessoal da. Marinha
e Chefe do Estado-Maior da Armada,
o projeto de Regimento Interno elaborado pela Diretoria de Engenharia
da Marinha.
Art. 11. O Diretor de Engenharia
da Marinha fica autorfzaôo a baixar os atos necessários à adoção nas
disposições do presente Regulamento
e até que seja aprovado o Regimento Interno.
Brastlía, D.F., 12 de fevereiro de
1971. - Adalberto de Barros Nunes,
Ministro da Marinha.
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DECRETO N° 68,226 -

PODER

DE

EXECUTIVO

15

DE FEVEREIRO DE

1971

Retifica o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto n° 61.456, de 4 de outubro de 1967, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 56
da Lei n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do processo núme-

ro 5.415, de 1968, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. Iv Fica retificado, na forma da tabela númértca anexa, na parte
referente à série de classes de Motorista, CT-401, o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catartna, de que trata o Decreto
n'' 61.456, de 4 de outubro de 1967.
Art. 2° Na execução dêste decreto, aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n" 61.456, de 4 de outubro de 1967.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, rewogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971; 150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gcniiic

---O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 17-2-71.
DECRETO N° 68.227 -

DE

15 DE

FEVEREIRO DE

1971

Rectassiticc os cargos de Revisor do Quadro ümco de Pessoal da Universidade Federal do Paraná. e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e de acôrdo com o artigo 6°, letra g.
do Decreto-lei n'' 972, de 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo n- 6.184, de 1970, do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta.: .
Art. 1° Ficam reclassíficados, com os respectivos ocupantes, na forma
dos anexos, de acôrdo com o disposto no Decreto nv 67.269, de 24 de setemro de 1970, os cargos de Revisor do Quadro único de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal do Paraná.
Parágrafo único. A reclassificação a que se refere êste artigo e seus
efeitos financeiros vigoram a partir de 21 de outubro de 1969.
Art. 2° Este Decreto não nomologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal da universidade Federal do Paraná apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 4° A despesa com a execução dêste Decreto correrá à conta dos
recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Paraná.
Art. 5Ç âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971; 150° da Independência e 830 da

Repúhnca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gontijo

---Os anexos mencionados no art. te foram publicados no D.a. de 17-2-71.
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DECRETO N9 68.228 -

DE 15 DE

DECRETO N° 68.229 - DE 15 DE

FEVEREIRO DE 1971

FEVEREIRO DE 1971

Iceclaeeificá os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal do Ministério das
Rela-ções Exteriores, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere O artígo 81, item lII, da Constituição, e de
acôrd o com o artigo 69 , letra «g". do
Decreto-lei na 972, de 17 de outubro
de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo nv 119, de 1971, do Departamento Administrativo do pessoal
Civil, d-ecreta:
Art. 1Q Ficam reclassírícados, com
os respectivos ocupantes, na forma
dos anexos, de acôrdo com o disposto
na Decreto nc 67.269, de 24 de setembro de 1970, os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal - Partes permanente e Especial, do Ministério das
Relações Exteriores.
Parágrafo únlco , A reclassificação .a
que se refere êste artigo e seus. ereítos financeiros vigoram a partir de
21 de outubro de 1969.
Art. 2Q aste Decreto não homologa
situações que, em virtude de smdícâu . .
da ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas adnunistrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do MInistério das Relações Exteriores apostílará os titulas dos funcionários
abrangidas por êste Decreto.
Art. 49A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Mínistério das Relações Exteriores.
Art. 50 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concrárto .
4

Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
150Q da Independência e 839 da

Repúbhca ,

EMÍLIo G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 16-2-71.

Reclassijica - os cargos de Revisor do
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dá outras orootaénouie.

O presidente da Republicn, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, 6
de acôrdo com o artigo 6°, letra "g',
do Decreto-lei número 972, de 17 de
outubro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 6.974, de
1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam rectassírtcados, com
o;,', respectivos ocupantes, na forma
dos anexos, de acôrdo com o disposto
no Decreto n« 67.269, de 24 de "e_--tembro de 1970, os cargos de Revisor
do Quadro único de Pessoal - Parte
Permanente, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A reclassificação
~ que se refere êste artigo e seus efeitos financeiros vigoram a partir de
21 de outubro de 1969.
Art. 2° Este Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas,
ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3" O órgão de pessoal da
Universidade Federal do Rio de .raneíro apostílará os títulos dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 4° A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos
recursos orçamentários próprios da
Universidade Federal do Rio de .rancíro.
Art. 5° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Ribeiro Gontijo

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.O. de 17-2-'71.
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DECRETO NQ 68.231 -

DE

15 DE

FEVEREIRO DE 1971

FEVEREIRO DE 1971

Reclassificá um cargo de -Revisor do
Quadro de Pessoal do Instituto Joaquim Nabuco de pesquisas Sociais,
e dá outras providências. '

Reclassijica os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal do Território Federal de Roraima, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item lII, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 69, letra "s". do
Decreto-lei uc 972, de 17 de outubro
de 1969 e tendo em vista o que cons-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 6Q, letra "s". do
D'ecreto-lei UI? 972, de 17 de outubro
de 1969, e tendo em vista o que consta do processo nc 6.721, de 1970, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. te Ficam rec1assificados com
os respectivos ocupantes na forma
dos anexos, de acôrdo
o disposto
no Decreto nv 67.269, de 24 de setembro de 1970, os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal - Parte Permane.nte, do Território Federal de Rcranna.
Parágrafo únjco. A reclasaíffcaçâo a
que se refer-e este ar-tígn e seus efeitos financeiros vigoram a partir de 21
de outubro de 1969.
. Art._ 29 1!1ste Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindícâncía ou inquérito administrativo venham a ser consideradas nUlas: ne;
gars ou contrárias às normas administrativas em vigor.

ta do Processo nv 6.943, de 1970. do

Departamento Administrativo do Pee..
soal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica reclassificado, com o
respectivo ocupante, na forma dos
anexos, de acôrdc com o disposto no
Decreto nc 67.269, de 24 de setembro
de 1970, um cargo de Revisor do-Ouadro de Pessoal - Parte Especial do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquísas Sociais.
Parágrafo único. A reclassificação
a que se refere êste artigo e seus efeitos financeiros vigoram a partir de 21
de outubro de 1969.
Art. 2Q aete Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindícãucía ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais apostllará o título do funcionário abrangido por êste Decreto.
Art. 4Q A despesa com a execucâo
dêste Decreto correrá à conta dos i'ecursos orçamentários próprios do fnsütuto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais.
Art. 5Q üate Decreto entrará em vígor na data de sua publícâçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e a3Q Q2.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Ribeiro Gonuic

com

Art. 39 O órgão de pessoal do Território Federal de Roraima apostilará os titulas dos tuncíonaríos abrangidos por êste Decreto.
Art. 49 A despesa COm a execucão
dês te Decreto correrá à conta dos 1'ecursos orçamentários própttcs do Território Federal de Roraima.
Art. 59 Este Decreto eu trará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
da Independência e 83Q da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

JOsé Costa Cavalcanti

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.C. de 17-2~71.

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.a. de 17-2-71.
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DECRETO N° 68.232
FEVEREIRO DE

DE

15

DE

1971

outorga à Centrais Bíétrícas de
Goiás S.A. concessão para o aproveitamento da energia
hidráulica
de um trecho do rio Mosquito, denominado Cachoeira do Ronca, situado entre os municimcs de Taguatinga e Campos Belos, no Estado de Goiás.

o Presidente da Repúclíca, usando
da atribuição que lhe confere (J artigo 81, item IH, da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140, letra b
e 150 do Código de Aguas. decreta:
Art. 1° :Ê outorgada
Centrais
Elétricas de Goiás S.A. concessão
para o aproveitamento da
energia
hidráulica de um trecho do rio Mos- .
quito, denominado Cachoeira do
Ronca, situado entre os municípios
de Taguatinga e Campos Belos, no
Estado de Goiás.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica, para forraacímento
à zona de distribuição da conccssíonária ou suprimento a outros concessionários, quando autorizado.
Art. 2° A concessionária- "fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, Ieís subsequentes e se.us
regulamentos.
à

Art. 3" A presente concessão vigorará
pelo
prazo de 30 (trinta)
anos.
Art. 4° Findo o prazo de concessão. os bens e instalações que
no
momento
existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 5" A concessionária
poderá
requerer que seja renovada a CJilCeSsão, mediante as condições que vlerem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a. que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 6° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua j-ubli-
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cação, revogadas as disposições em
contrário;
Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Antõnio Dias Leite Junior

DECRETO N9 68.233 - DE 15 DE
FEVEREIRO DE 1971

Autorização para o funcionamento da
Faculdade de Educação
Marília - SP.

Física de

O Presidente da Repúblíca.vusando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acõrdo com o artigo') 47, da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
-"1968, alterado pelo Decreto-lei :19 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo ....
CFE-1.980 de 1970, do Ministério da
Educação e Cultura, Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tunclonamentc da Faculdade de Educação
Fisica de Marilia (Licenciatura
em
Educação Física e Técnica Desportiva), mantida pela Associação de Ensino de Marília, em Marflía. Estado
de São Paulo.
Art. 29 1!:ste Decreto entrará Em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G.

MEDICI

Júlio Ribeiro Gontijo

DECRETO N° 68.234
FEVEREIRO DE

DE

15

DE

19'1l

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição
de eeruiâõo
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem da Unha de
transmissão que se eetenâerá desde
a SE de Campina Grande, município de mesmo nome, Estado da
Paraíba, até a SE de Goiaaúnna.
município de Goiana,
Estado de
Pernambuco.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar-

IS8
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tigo 81, item IH, da Oonstdtuíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, de-

creta:
Art. 10 Ficam declararías de utilidade pública, para fins de constitui-

ção de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa. de
100 (cem) metros de largura destinadas à passagem da linha de transmissão entre a subestação de Campina Grande, munícíplo do mesmo
nome, no Estado da Paraíba, e a
subestação de

Goianinha, município

de Goiana, no Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. O projeto e plan-

ta de situação número LO. 151, da li-

Parágrafo 2° A Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco
poderá
promover, em Juízo, as medidas Ji.ecessárfas à constituição da .servidão
administrativa de caráter
urgente,
utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
número 2.786, de 21 de mato de 1956.
Art. 4° âate Decreto entrará em
vigor na data da sua puoücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiíla, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio DZas Leite Junior

nha acima referida, foram aprova-

dos por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo -MME
número 706.475, de 1969.
Art. 2° Fica autorlzaua a Companhia Hldro Elétrica do São, Francisco
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da teglslação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco,
para o fim Indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessionáriá de praticar
todos os atos de construção. operação e manutenção da mencionada
linha de transmissão e de lí.ahas telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servídão através do prédio
serviente,
desde que não haja outra' via pratícável,
Parágrafo 1° Os proprietários das
áreas de terra, atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fôr compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos Incluídos,
entre êles, os de erguer construções
ou fazer plantações de elevado porte.
.

DECRETO N° 68.235

DE 15 DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade
pública para
fins de constituição de
servidão
uma faixa de terra des+'inada à
passagem da linha de transmissão
Abadiânia Nova Abadiãn·ir.. no
município de Abadiânia, no Estado
de Goiás.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere - artigo 81, inciso In da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código .ie águas regulamentado pelo Decreto
número
35.851, de 16 de julho ele 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre Aoadiâma Abadíânla, no município de
Nova
Abadiânia, no Estado de Goiás, cujo
projeto foi aprovado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacíonal de Águas e Energia snétnca, no
processo MME número 708.003, de
1969.
Art. 2° Fica autorizada a ':::entrais
Elétricas de Goiás S.A. a. nrorncver
a constituição de servidão administrativa, nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1°.
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Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual cempreende o direito atribuído ;'L emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde oue não
haja outra via praticável.
.
Parágrafo 1° Os proprietários das
áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fôr compatível com a existência da servidão,
abstendo-se
em
consequêncía, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, Incluídosentre êles os de erguer construções
ou fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 20 A Centrais Elétricas
de . Goiás. S.A., poderá promover, em
JUIZO, as medidas necessárias a constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941. com as modificações íntraduzidas através a t.et .número
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4 0 f:ste decreto entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo .
Brasília, 15 de reverctro de 1971;
150 0 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.236

DE

15

DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade
míblica nora
fins de constituição - de servidão
uma faixa de terra
aeeunaao: a
passagem da linha a.e transmissão que se estenderá desde a secestação de Diorama até a subestação
de Montes Claros de Goiás. no Estado de Goiás.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, item III da Constttuíção, e
tendo em vista o díspost.i no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto
-iúmero
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de \., tüídade pública para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa ue
7 (sete) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações de Montes Claros de Goiás e
Díorama, situadas nos 'ncnicípios do
mesmo nome, no Estado de Goiás,
cujo
projeto e planta de .ctuação
foram aprovados por ato do DttetorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica. no processo MME número 705.889. de 1970.
Art. 20 Fica autorizada 8 Centrais
-- znetncas de cotas S. A., a promover
a constituição de servtuao administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 30 Fica reconhecida a ccnveniêncía da constituição de servidão

administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Golas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à -mprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencíonadc. linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares. bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desce que não
haja outra via praticável.
Parágrafo 1" Os propríetarios das
áreas de terra atingidas pele ônus,
limitarão o uso e gôzo das mesmas
ao que fôr compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática
dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre êles os de erguer construções
ou fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 20 A Centrais Elétricas
de Goiás S.A., poderá promover, em
Juízo; as medidas necessa das à constituição da servidão admirristratrva
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de caráter urgente, utiltaandc o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de Junho
de 1941, com as modíftcaçôes intro-

duzidas através a Lei número 2.786,
de 21 de maio de 1956.

Art. 4° âste Decreto -mtra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDIcr
Antônio Dias Leite Jún-ior

DECRETO N9 68.237 -

DE

atendendo ao que consta do Processo
nv 14.792, de 1970, decreta:

M. J.

Art. 19 É declarada de. utilidade
publica. nos têrmos do artigo 11) da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto U O
50.517, de 2 de maio de 19fH, a As~
sccíaçâo Hospital Oswaldo Cruz, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q nste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re v-ogadas as disposições em contrário.
Brasília,

15

DE

FEVEREIRO DE 1971

Promulga o Acôrdo sobre J'ransportes
Aéreos entre o Brasil e a Suíça

O Presidente da República
Havendo sido aprovado. pelo Decreto-lei no 651, de 25 de junho de
1009', o Acôrdo sôbre 'Transportes Aéreos, concluído entre a República Federativa do Brasil e a oontcderacão
Suíça e assinado em Berna, a 16 de
maio de 19-68;
E havendo o referido aoôrdo. em
conformidade com o seu artigo XVIII,
entrado em vigor a 28 de julho de
1969;
Decreta que J z.cõxto. apenso por
cópia ao presente Decreto, se-e executado e cumprido tão Intc'ramente
como nêle se contém.
Brasília, 15 de fevereiro de 1971;
1509 da Ind -pendência " e 839 ce
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Mário Gibson Barboza

o Acôrdo

mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de 16
de fevereiro de 19-71.

150Q da

República.

16 de fevereiro de ~971;
Independência e 33Q da

EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.239
FEVEREIRO DE

- DE
1971

16 DE

Declara de utilidade pública o CoMgio
Santa Dorotéia, com sede em BrcsiZia, Distrito FederaL

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o at
ügo 81, item IIL da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 59.722, de ~970, decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
publica nos termos do artigo 1° da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 193B.
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
fiO,517, de 2 de maio de 1961, o Colégio Santa Dorotéia, com sede em
Brastha Distrito Federal.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Te..
vogadaa as disposições em contráato .
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
da Independência e 839 ce
República.
150Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.238
FEVEREIRO DE

- DE
1971

16 DE

Declara de utilidade pública a Assaciaçdo Hospital Oswaldo crue, com
sede em Sdo Paulo, Estado de Sdo
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constdtulcào e

DECRETO N° 68.240 - DE 16
FEVEREIRO DE 1971

DE

Retifica o artigo lodo Decreto número 63.054, de 30 de julho de 1968,
que retificou o de n° 27.117, de 31
de agôsto de 1949.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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PODER

81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n'' 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1<> Fica retificado o artigo 1°
do Decreto número sessenta e três mil
e cínquenta e quatro (63.054), de
trinta (30) de julho de mil novecentos e sessenta e oito (1968), que retíficou o décretc número vinte sete mil
cento e dezessete (27.117), de trinta
e um (31) de agosto de mil novecentos e quarenta e nove (1949), e que
passa ter a seguinte redação: Fica
outorgada a Mineração Atlântica Limitada, concessão para lavrar areia
quartzosa, em terrenos de propriedade de Armíndo Ramos, no lugar denominado Samaritá, distrito e município de São Vicente no Estado de
São Paulo. numa área de noventa e_
nove hectares, cinqüenta e nove ares
e vinte centiares (99,5920 ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
quinze metros (315 m) , no rumo verdadeiro de sessenta graus e trinta
minutos sudoeste (60"30' SW) do
canto sudoeste (SW) da Estação de
Samaritá", na linha férrea santos.Iuquíá da Estrada de Ferro Sorocabana, e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cínquenta e sete metros e cinquenta centímetros (257,50 m) , vinte oito graus e
quarenta e cinco minutos sudeste
(28°45'SE); trezentos e setenta ~ nove
metros (379 m) , sessenta e um graus
nordeste (61"00' NE); trezentos e noventa e nove metros (399 m) , vinte
graus sudeste (29"00' SE) ; cento e
trinta e quatro metros (134 m) , este
(E); duzentos e cinquenta e oito metros (258 m) , cinco graus sudoeste (05'00' SW); trezentos e noventa metros (390 m), vinte graus e
trinta minutos sudeste (20"30' SE);
cínquenta e cinco metros (55 m) , oitenta e um graus e cinco minutos
nordeste (81"05' NE); quatrocentos e
oito metros (408m), dois graus e trinta minutos nordeste (02"30' NE); cento e oitenta e quatro metros (184 m) ,
quinze graus e cinco minutos noroeste (15°05' NW); duzentos e noventa
e quatro metros (294 mj, vinte quatro graus e cinco minutos nordeste
(24°05' NE); cento e quatorze metros
go
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e cinquenta centímetros (114,56 m) ,
setenta e três graus nordeste (73" 00'
NE) ; oitocentos e quinze metros
(815 m) , trinta e seis graus e trinta
minutos sudeste (36"30' SE); duzentos e cinqüenta e dois metros (252m),
trinta graus e trinta minutos nordeste (30°30' NE); seiscentos e vinte dois
metros (622 m), trinta e oito graus e
quarenta minutos noroeste (38"40'
NW) ; quatrocentos e vinte metros
(420 m), trinta minutos noroeste
(00°30' NW); quatrocentos e dez metros (410 m) , cinquenta e dois graus
e quinze minutos noroeste (52" 15'
NW); mil duzentos e dez metros
(1.210 m), sessenta graus e trinta
minutos sudoeste (60"30' SW).
Art. 2" A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C
- Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
-··Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 68.241 - DE 16
FEVEREIRO DE 197\

DE

Retifica o artigo 1.0 do Decreto número 59.976, de 10 de janeiro de

1967.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n.v 227, de ?8
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo 1.0,
do Decreto número cinqüenta e nove
mil, novecentos e setenta e seis (número 59.976), de dez (10) de janeiro
de mil novecentos e sessenta a sete
(1967), que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada a Porcelana Real
S. A., a concessão para lavrar cau-
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Iím, em terrenos de propriedade de
Maria Klein, Dolores Klein Domín-

gues e Oscar Schunck Domingues, no
lugar denominado Bairro dos Parelheíros - distrito de Parelheíros, município de São Paulo - Estado de São Paulo, numa área de

quarenta

e sete

hectares e vinte e

cinco ares (47,25 ha) ; delimitada por

um polígono irregular, que tem um
vértice a seiscentos e cinqüenta metros (650 m), no rumo verdadeíro de
oitenta e quatro graus e sete minutos
sudeste (84.° 07' SE) do marco qui-

lométrico número quarenta e um ...

(Km 41) da rodovia São Paulo "- Engenheiro Marsilac e os lados a pattdr

dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos
e cinqüenta e seis metros (256 m), oitenta e quatro graus e cinqüenta e
sete minutos sudeste (84.° 57' SE);
trezentos e sessenta e seis metros ..
(366 mi, quarenta e sete graus e .cínqüenta e sete minutos sudeste (41-°57'
SE); cento e oitenta e quatro metros
(184 m) , cinqüenta e sete graus e
quarenta e sete minutos sudeste .....
(57.° 47' SE); duzentos e noventa
metros (290 m), oitenta e oito graus
e cinqüenta e dois minutos sudeste
(88.° 52' SE); cento e vinte e dois
metros (122 m) , sete graus e quarenta e três minutos sudoeste (7.° 43' ..
SW); cento e oitenta e oito metros
(188 m), setenta e seis graus e círiquenta e três minutos sudoeste (75.°53'
SW) ; duzentos e cinqüenta e dois
metros (252 m), cinqüenta e dois
graus e quarenta e três minutos sudoeste (52.° 43' SW); cento e trtnta e
oito metros (138 m), sessenta e sete
graus e trinta e sete minutos noroeste
(67.° 37' NW); trezentos e sessenta e
seis metros (366 m) , sessenta graus
e quarenta e oito minutos sudoeste
(60.° 48' SW); quatrocentos e noventa,
e oito metros (498 m), trinta e neve
graus e sete minutos noroeste (39.u 07'
NW); .duzentos e quatro metros (204
m) , vinte e cinco graus e trinta p. três
minutos nordeste (25.° 33' NE); duzentos e sessenta e dois metros e no ..
venta centimetros (262,90 m) , vinte e
dois graus e trinta e quatro minutos
nordeste (22.° 34' NE).
Art. 2.° A presente ret.írlcacã..' de
Decreto será transcrita no Livro C de
Registro das Concessões de Lavra do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.

Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Dias Leite Junior
DECRETO N." 68.242 FEVEREIRO DE

DE

16' r..E

1971

Retifica o Artigo 1.0 do Decreto número 62.939 de 2 de julho de 1968.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item nr, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n,» 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo Lu
do Decreto número sessenta e dois
mil novecentos e trinta e nove (número 62.939) de dois (2) de julho de
mil novecentos e sessenta e oito
11968), que passa a ter a seguinte re~
dação: Fica outorgado à Indústria
Mineradora Pagliato Ltda., a couceesão para lavrar calcário, em terrenos
de propriedade de Vitalino Paglíato.
Luis Pagliato e Benedito Pagtiato, no
lugar denominado Bairro do E'Ias,
distrito e município de Guapiara, Estado de São Paulo, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice na divisa entre êsses terrenos e
os de Mineradora Pagliato, na margem direita do córrego do B:a:as a
cento e quarenta e nove metros (149
mj, no rumo verdadeiro de setenta
graus doze minutos noroeste (70.° 12'
NW), do canto noroeste (NW) da
casa sede da Mineradora Pagliato Ltmitada, e os lados a partir dêsse \'81'tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e vinte metros e oitenta centímetros (120,8/) In),
quarenta e um graus e trinta e -mco
minutos nordeste (41° 35' NE; sessenta e dois metros e sessenta centimetros (62,60 m) , vinte e sete graus e
vinte e nove minutos noroeste (27.°29'
NW); trinta e um metros e cinqüenta centímetros (31,50 m), onze graus
e dezesseis minutos noroeste (11 °16'
NW); duzentos e nove metros I.' setenta centímetros (209,70 m) , oitenta
e oito graus e trinta e cinco minutos
noroeste (88.°35' NW); sessenta ~ oi
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to metros e trinta centímetros \68,30
m) , setenta e dois graus e vinte e
dois minutos sudoeste (72. 022' '3W);
setenta e um metros e vinte centtmetros ( 71,20 m) , sete graus e seis minutos sudeste (7. 0 06' SE); O sétimo
lado éo segmento retilineo que partindo da extremidade do sexto (6. 0 )
lado com rumos verdadeiros de sessenta e sete graus e quarenta e um
minutos sudeste (67. 041' SE), alcança
a margem direita- do córrego Elias, o
oitavo e o último lado é o trecho da
margem direita do córrego dos Elias,
compreendido entre a extremidade do
sétimo lado e o vértice inicio tio primeiro lado descrito.
Art. 2.0 O presente Decreto será
transcrito no livro C "Registre dos
Decretos de Lavra" do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Ene-rgia.
Art. 3.0 Revogam-se as disposicóes
em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 19n;
150. 0 da Independência e 83:- da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N. o 68.243 - DE 16 DE
FEVEREIRO DE 1971
Cancela o Decreto n. o 12.805, de 'i de
julho de 1943.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 'artigo 81, item IH, da qonstituição, nos
têrmos do Decreto-lei n. o 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.... 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Artigo único. Fica cancelado o Decreto número doze mil oitocentos e
cinco (12.805), de sete (7) de julho de
mil novecentos e quarenta e três ...
(1943), que autorizou o ctdedâo brasileiro Roberto Cardoso, a lavrar jazida de carvão mineral, no município
de São Jerônimo, Estado do Ríc Grande do Sul, em virtude do esgotamento da jazida.
Brasília, 16 de tevet eira de 1.971;
150. 0 da Independência e 83. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N.O 68.244 - DE 16 DE
FEVEREIRO DE 1971
Retifica o artigo 1.0 do Decreto nú·
mero 39.372 de _13 de junho de 1956.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n." 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneraçâo) , alterado pelo Decreto-Ieí
n.v 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo 1.°
do Decreto número trinta e nove mil
trezentos e setenta e dois (número
39.372) de treze (13) de junho de mil
novecentos e cinqüenta e seis ~1956)
que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada a Companhia de Mi__neraçâc Serra da Moeda. a concessão
para lavrar minério de ferro e associados em terrenos de sua propriedade
nas fazendas João Pereira e casas
Velhas nos distritos de Congonhas do
Campo, Belo Vale e São .ruuão, nos
municipios de Congonhas do Campo,
Belo' vale e Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, numa área de quatrocentos e setenta e seis hectares. setenta e nove ares e trinta e dois centiares (76,7932 ha) , delimitada por um
polígono irregular cujos lados a partir
do marco colocado nela Comissão
Geográfica e Geológica de Minas Gerais, no Alto da Bandeira ou Alto da
Casa de Pedra, tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e quarenta e cinco -netros ....
(645 mj , norte (N); mil e quarenta
metros (1.040 m) , sessenta e sete
graus noroeste (67. 0 NW); - dois mil
e novecentos metros (2.900 m) , quarenta e seis graus nordeste (46. 0 NE);
seiscentos e oitenta metros (680 m),
este (E); quinhentos e trinta metros
(530 m), treze graus sudeste (13. 0
SE); seiscentos e oitenta metros (680
m), cinqüenta e oito graus sudeste
(58. 0 SE); três mil, trezentos e trinta
e dois metros e setenta centimetros
(3.332,70 m) , quarenta e seis graus
vinte e um minutos sudoeste (46. 0 21'
SW); cento e quarenta e cinco metros
(145 m), quarenta graus zero minutos
noroeste (40. 0 00' NW).
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
150.
da Independência e 83. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
Q

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 68.245 FEVEREIRO DE

UE

DO

16

PODER

DE

1:J71

Declara caduco o Decreto 71-0 44. SI?.
de 7 de novembro de :958

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item II!, da Constituição, DI,8

têrmos do Decreto-lei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Códtgo de Mineração), alterado pelo Dec-reto-lei
n'' 318, de 14 de março de Hl67, decreta:
Artigo único. Fica dec.arado cadu-

co o Decreto número quarenta e quatro mil oitocentos e doze tns 44.812)
de sete (7) de novembro de mil novecentos e cinqüenta .e oito (19581,
que concedeu a Henrique Nora Junior o direito de lavrar bauxita, em
terrenos de sua propriedade, situada
no lugar denominado Pazendá São
Luiz, distrito e munícipío de Barra
do Pirai, Estado do Rio de Janeiro.

Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite .hmior

DECRETO N° 68.246 - DE 16 na
FEVEREIRO DE 1971
Declara anulado o Decreto nO 66.334,
de 18 de março de 1970. Retüíca o
art. lodo Decreto n° fi8.453, de 17
de maio de 1966.

O Presidente da Repúbríca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-Ieí n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março' de 1967, decreta:
Art. 1° Fica anulado o decreto
número sessenta e seis mil trezentos
e trinta e quatro m- '66.~34) de
dezoito (18) de março de mil novecentos e setenta (1970) que concedeu
à Sociedade de Mineração Apolo
S.A. o direito de lavrar minério de
ferro em terrenos de propriedade de
Teófilo Badin, no local denominado
Serra de Maquine, distrito de Morro
Vermelho, município <íe Caeté, Estado de Minas Gerais, por ter sido
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outorgado sem observância do disposto no item 1 do artigo ~7 do Código de Mineração.
Art. 2° Fica retificado o art , 1°
do Decreto número cinqüenta. e oito
mil quatrocentos e cinqüenta e três
(53.453), de dezessete (17) ce maío
de mil novecentos e sessenta e seis
(966), que passa a ter;;;.. seguinte re..
dação: Fica autorizada a Sociedade
de Míneraçâo Apolo S.A. a pesquisar
minério de ferro em terrenos de
propriedade de Teófilo Badin, no
lugar denominado Ser-ra Maquine,
distrito de Morro Vermelho, rnunn-ípio de Caeté, Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos t'
noventa e oito hectares e onze ares
(493,llha), delimitada por 'Um polígono irregular, que tem um vértice
a mil novecentos e cinqüenta metrcs
(1. 950m), no rumo verdadeiro de
oítenta e um graus sudestes (ôlORE),
da confluência do corrégo Oafuné com o ribeirão da Prata e os lados do
vértice considerado, têm GS seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quinhentos e dez metros (510m), ouarenta e três graus noroeste (43°NW1;
dois mil e setenta metros (2.07011ll,
vinte e três graus noroeste (23~NW);
quatrocentos e dez metros (410m),
trinta minutos noroeste C30'NW); setecentos metros (700m), trinta e dois
graus noroeste (32°NW,; oitocentos
e noventa metros (390m), trinta minutos noroeste (30'NW); duzentos e
cinqüenta metros (250m), vinte e seis
graus noroeste (26°NW); duzentos e
sessenta metros (260m), vinte E' três
graus nordeste (23°NE); duzentos e
oitenta metros (280m), sessenta e
sete graus nordeste (67~NE); cento e
noventa e cinco metros (l95m), nove
graus nordeste (9°NE); quatrocentos e oitenta e cinco metros t485m).
sessenta e um graus nordeste
.
<61°NE); quatrocentos e quarenta
metros (440m), vinte e três graus
nordeste (23°NE); quinhentos e 01··
tenta e cinco metros (585m), quarenta e seis graus nordeste i.4G"NE); tre-.
zentos e vinte e cinco metros ,325m),
vinte e quatro graus nordeste ....
(24°NE) ; mil quinhentos e ouínze
metros (1. 515m), trinta graus nor .
deste (300 N E ) ; cento e setenta metros (170m), dezessete graus nordeste (17°NE); cem metros (Iüüm) , cinqüenta e seis graus sudeste nJ6"SE1;
cento e oitenta metros (180m), setenta e um graus sudes-e (71"'SE);
duzentos e setenta metros t270,{l)
oitenta e quatro graus e trinta mi-
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nutos sudeste (84°30'SE>; duzentos e
trinta metros (230m), vinte e um
graus sudoeste (21°SW1; trezentos e
cinqüenta e cinco metros (355m).
um grau sudoeste (l°SW), quatrocentos metros (400m), cinqüenta f'
seis graus sudoeste (56°~W); cento
e sessenta e cinco metros (165:rd
vinte e dois graus sudoeste (22°SW);
cento e oitenta e cinco metros
(l85m), cinco minutos sudeste ....
(5'SE); duzentos e cinqüenta metros
(250m», quarenta e três graus e
trinta minutos sudoeste (43"30"SW);
cento e cinqüenta me-ros (150m),
dezesseis graus e trinta .ninutos sudoeste (16°30'SW); cento e trinta metros (130m), setenta graus noroeste
(700NW); duzentos e dez metros
(210m), trinta e oito graus sudoeste
(38°SW); trezentos e vinte metros
(320m), um grau sudeste (lOSE); trezentos e cinqüenta e dois metros
(352m), quarenta e quatro graus e
quarenta minutos sudoea-e
(44°40'SW); duzentos e nove metros
(209m), sessenta e dois graus e oito
minutos sudoeste (62~3'SW); cem
metros (100m), cinqüenta e oito
graus e dez minutos sudoeste
l58"10'SW); quatrocentos e nove metros (409m), vinte graus e dezesseis
minutos sudoeste (200g'SW), trezentos e vinte e cinco metros e setenta centímetros (325,70m), três
graus e treze minutos sudeste .....
(3°I3'SE); duzentos e cinco metros
(205m), dez graus seis minutos sudoeste (1006'SW); duzentos e trinta
e dois metros e cinqüenta centímetros (232,SOm), vinte e três graus e
cinqüenta e seis minutos sudoeste
(23°56'SW); trezentos e cinqüenta
metros e cinqüenta centímetros
(3S0,SOm), dois graus e dezenove minutos sudoeste (2019'SW); duzentos
e quinze metros e sessen: a centímetros (2I5,60m), trinta 8 um graus e
trinta e quatro minutos sudeste
(31034'SE); seiscentos e um metros e
cinqüenta
centímetros
(601,SOm,).
quarenta e um graus e trinta e um
minutos sudoeste (4I"3l'SW); quatrocentos metros (400m~ , quinze
graus e oito minutos sudeste
.
(ls08'SE); trezentos e cinqüenta e
seis metros e sessenta centímetros
(356,60m), vinte e oito graus ';; vinte
e oito minutos sudoeste (28"28'SW);
quatrocentos e quatorze metros ....
(414m), vinte e cinco graus e cinqüenta e dois minutos sudeste
(2S"S2'SE); cento e setenta metros
(170m), dois graus e trinta e trss
minutos sudeste (2°33'SE), quatro-

centos e oitenta e sete metros e oitenta centímetros (487,80m), cinqüenta e três graus e vinte e seis
minutos sudeste (S3"26'S:í!:J; treze-ntos
e oitenta e seis metros ~ trinta centímetros (386,30m), trinta e três graus
e doze minutos sudoeste (33°l2'SW);
trezentos e setenta e cinco metros e
setenta centimetros (375,70m), quarenta e cinco graus e quarenta minutos sudeste (45°40'SE); cento e
trinta 'e cinco metros e trinta ccntimetros (135,30m), trinta e dois graus
cinqüenta e quatro minutos sudeste
(32°54'SE); trezentos e dezenove metros e setenta centímetros (319,70mJ,
oito graus e trinta minutos sudeste
(S030'SE); cento e trmta metros e
setenta centímetros (13070m) , vinte
e seis graus e quatorze minutos tiUdeste (26°14'SE); trezentos e setenta
e dois metros e oitenta centímetros
(372,80m), quarenta e nove graus
- três minutos sudeste <49"03'SE); duzentos e quatro metros (204m), vinte
e seis graus e trinta e um minutos
sudeste (26°31'SE); o qúmqúagéstmo
primeiro lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do qüinqüagésímo lado, descrito, ao vértice de
partida.
Art. 3° O presente decreto será
transcrito nos livros B e C, de Registro de Alvarás de Pesquisa e Decretos de Lavra, respectivamente, do
Departamento Nacional ela Produção
Mineral do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 4° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
IS00 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.247 --

DE

16

DE

FEVEREIRO DE 1971

Torna sem efeito o Decreto númem

41.119, de 12-3-1957
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição
nos têrmos do Decreto-lei n- 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Torna sem efeito o
decreto número quarenta e um mil
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cento e dezenove (41.119), de dose
(12) de março de mil novecentos e
cinqüenta e sete (1957), que autortzou a Companhia Catarinense de Cimento Portland a lavrar calcárto e
associados no lugar denominado Ríbeírâo do Ouro, distrito de Pôrto
Franco, município de Brusque, Estado de.Banta Catarina.

Art. 4" ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de rcvererro de 1971;
150" da Independência e s:l3" ela
República.

Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
1500 ' da Independência e 83° da
República.

DECRETO No 68.249 - DE 16 DE
FEVEREIRO DE 1971
Retifica o artigo 19 do Decreto, núme_

EMÍLIO

G.

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

ro 25.843, de 18 de novembro de

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

1948.

O Presidente da R-epública, usando

DECRETO N° 68.248 -

DE

16 DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriaçâo. o imóvel
destinado à construção de- - uma
subestação no município de Sabará, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbli.::<t, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artdgo
151, letra b, do Código de Águas e
no Decreto n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, decreta:
Art. 1" Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel destinado à construção
da subestação de Sabará, no munícípio de mesmo nome, no Estado de
Minas Gerais.
Art. 2" O imóvel refertdo no artigo anterior compreende aquêle
constante da planta de situação número BX-&K.-27.821, aprovada ter
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME n" 705.653
de 1970.
Art. 3" Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
a promover a desapropriação do referido imóvel, na forma da legislação
vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei 11" 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de 'urgência, no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse do imóvel e benfeitorias abrangidas por êste Decreto.

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei nc :318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19
do Decreto número vinte cinco mil
oitocentos e quarenta e três (25.843),
de dezoito (18) de novembro de mil
novecentos e quarenta e oito (1948),
que passa a ter a seguinte redação:
Fica outorgada ao cidadão brasileiro
Breno Soares Maia concessão para
lavrar calcário, em terrenos de sua
propriedade, na fazenda Córrego Funde, no distrito e munícípío de Passos,
Estado de Minas Gerais, em duas (2)
diferentes áreas, perfazendo um total
de trezentos e trinta e seis hectares
(336 ha) , assim definidas: a primeira (1l.') área com cento e dezesseis
hectares (116 ha) , é delimitada por
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e treze metros '"
(413 m) , no rumo verdadeiro de trtnta graus e trinta minutos sudoeste ...
(30 930' SW), da barra do Córrego
Fundo no Rio São João e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e
dezessete metros (1.017 m) , dezesseis
graus e trinta minutos sudeste .....
(16930' SE); quinhentos e trinta e
dois metros (532 m) , dezessete graus
sudoeste (17900' SW); seiscentos e
cinqüenta e cinco metros (655 m) , setenta e três graus e quinze minutos
SUdeste (739 15' SE); oitocentos e ctnqüenta e quatro metros (854 m) , vinte três graus e trinta minutos nordeste (23°30' NE); mil cento e n oventa e dois metros (1.192 m) , vinte
sete graus e trinta minutos noroeste
(27930' NW); quinhentos e setenta
metros (570 m) , setenta e três graus
e dez minutos sudoeste (73 9 10' SW);
a segunda (2l.') com duzentos e vinte
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hectares (220 ha) , é deümitaca por
um poligono irregular! que tem 'l.!-m
vértice a duzentos e cmqüente e 0:00
metros (258 mj , no rumo verdarlelro
de quarenta e quatro graus nordeste
(44°00' NE); do mesm~ ponte oe
amarração da área anterior e os ,lados a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadelIaS: duzentos e trinta e cinco metros
(235 mj , sessenta e um graus e quarenta minutos nordeste (61°40' N~);
noventa e cinco metros (95 rm , vmte quatro graus e quarenta mmutos
sudeste (24940' SE); quatrocentos e
treze metros (413 m) , setenta e neve
graus e trinta minutos sudeste .. , ..
(79930' SE); qu~trocentos,e dez metros (410 m) , OItenta e OIto graus e
trinta e cinco minutos sudeste
(88935' SE); duzentos e setenta metros (270 m) , sessenta e sete graus e
quarenta minutos sudeste (67°40' SE)~;
trezentos metros (300 m) , vinte três
graus e trinta minutos sudeste .. ".
(23930' SE)' quatrocentos e oitenta ,e
dois metros' (482 m) , cinqüenta e dOIS
graus e quarenta minutos sudeste
(52040' SE); setecentos e vin~e cinco
metros (725 mj sessenta e tres graus
e trinta minutos sudeste (631,\30' SE);
novecentos e quarenta metros .... ,.
(940 m) , cinqüenta e quatro graus e
trinta minutos sudeste (54(.'30' SE);
seiscentos e vinte metros (620 m) .
quarenta e um graus e quinze minutos sudoeste (41915' SW); cento e
trinta e cinco metros (135 m) , oitenta e nove graus e vinte minutos noroeste (89(.'20' NW); quatrocentos e
dez metros (410 mj , vinte quatro
graus e trinta minutos noroeste .... ,
(24930' NW); quinhentos e oitenta.
metros (580 m) , sessenta e um graus
e trinta minutos noroeste "
"
(61(.'30' NW); novecentos e noventa e
cinco metros (995 m) , oitenta e sete
gr1.US e dez minutos noroeste
.
(87 910' NW); mil e setecentos metros
0.700 m) , trinta e seis graus e trinta minutos noroeste (36930' NW),
Art. 29 A presente reüücecão- oe
Decreto será transcrita no livro C _
Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Bmergla,
Art. 3° Revogam-se as disposições

em con trárto .
Brasilia, 16 de fevereiro de 1971:
150 9 da Independência e ~ d;a,.
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Antonio Dias Leite Jumor
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DECREI'O NQ 68.250 - DE 16
FEVEREIRO DE 1971

DE

Aprova o Estatuto dei Cruz. V~'n!'elha
Brasileira e dá outras -proouiéncuis,

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
81, item IH, da Constituição e tendo

em vista o disposto no art. 19 e seu
parágrafo único do Decreto-lei nc 426,
de 21 de janeiro de 1969, decreta:
. .a rt. 19 Fica aprovado o EStatuto
G.3. Cruz vermelha Brasileira, que com
êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da Saúde
Art. 29 reste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D, F" 16 de fevereiro de
1971; 150 9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

F. Rocha Lagóa
ESTATUTO DA CRUZ VERMELHA

BRASILEIRA
CAPÍTULO I

Constituição

Art. 19 - A Cruz Vermelha Brasileira, fundada em 5 de dezembro de
1918. é constituída com base nas COHvencões de Genebra, às quais o Brasil
aderiu, e nos prmcípíos formula.doa
pela Conferência Internacional da Crua
Vermelha.
Parágrafo único - E' uma Sociedade civil de benemerência, com personalidade jurídica, sede e fôro no Distrito Federal- po- tempo indeterminado, consoante estabelecem a Lei nv
2 380 de 31 de dezembro de 1910, o
Decreto nc 9.620, de 13 de junho de
1912 e o Decreto nc 23.482, de 21 de
novembro de 1933.
Caráter Nacional e Internacional

Art. 2'? - A Cruz Vermelha Brastterra é oficialmente reconhecida pelo
Govêrno. como Sociedade de sooorro
voluntário. autônoma, auxiliar dos podêres públicos e, em particular, doa
serviços de saúde militares, conforme
as disposições das Convenções de Geuebra e como única sociedade nacional da Cruz Vermelha podendo exercer suas atividades em todo o terrttôrio, brasileiro,
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Parágrafo único -

A Cruz verme-

lha Brasileira, reconhecida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
em 15 de março de 1912, faz parte da
cruz Vermelha Internacional e é membro da Liga das SOciedades da Crua
Vermelha.
Finalidade
Art. 39 - A Cruz Vermelha Bra-

sileira tem por finalidade prevenir e
atenuar os sofrimentos humanos com
tôna a imparcialidade, sem distinção
de raça, nacionalidade, nível social

rengráo, opmiao política ou filosófica,
prestando socorro, asststêncta e proteção aos feridos, entêrmos, necessítados

prisioneiros e refugiados, milita-

res ou civis, tanto na guerra como na
paz podendo sua atuação em determinados casos estender-se além do
território nacional.
Parágrafo único - Sua missão COm~
preende:
a', preparar-se, desde o tempo de
paz, para agir em caso de guerra, como
auxiliar dos Serviços de Saúde Militares. em todos os domínios prevístos
pe.as Convenções 'âe Genebra, em favor de tôdas as vítimas de guerra tanto civis como militares, consoante as
normas da- referidas Convenções;
b) prestar, em caso de catástrofe ou
calamidade pública, os socorras de urgência necessários aos sinistrados;
C) contribui: para a luta -contra M
epidemias, para a prevenção das doenças e a melhoria da saúde, pelo emprêgo dos cuidados médicos e a difusão de conhecimentos de higiene e medícma preventiva;
,
d) recrutar instruir, formar e dispor de enfermeiros, assistentes eoctaie.
sccornstas e outros especialistas, bem
come de voluntários, de ambos os sexcs, necessárícs à finalidade da Instituição;
e) propagar o ideal e os princípios
da. Cruz Vermelha, a fim de incentivar e desenvolver os sentimentos de
eoüdartedade e d compreensão mútua
entre todos os homens e tôdas as naeóes:
1: Incrementar o movimento da Juventude na Cruz Vermelha Brasileira,
consoant- as regras nacionais e internac.onaia dêsse movimento;
(j) colaborar com o Comitê Internacional, a Liga da, Sociedades de Cruz
vermelha e as entidades congêneres,
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na execução de atividades condizentes
os fins da Cruz Vermelha Internacional.

COll1

CAPÍTULO II

Estrutura e Funcionamento da
Vermelha Brasileira

cme

Art. 49 A cruz Vermelha Brasileira
compõe-se de:
(Organograma 1)
a) órgão Central que compreende:
Assembléia Geral Nacional;
Conselho Diretor Nacional e
- Diretoria 1'1" acionai;
b) órgãos Regionais, constituídos
pelas Filiais Estaduais e respectivos órgãoz de direção e execução;
c) órgãos Locais, constituídos pelas
Filiai& Municipais e respectivos órgãosde direção e execução.
Assembléia Geral Nacional

Art. 5,Q A Assembléia Geral Nacio-

nal é o poder soberano da Cruz Vermelha Brasileira
Parágrafo único
Compõe-se;
a, dos membros do COnselho mreter Nacíonal;
b) dos representantes das Filiais Estaduais, em número prop-orcional aos
resccctívos quadros sociais cujo Iimíte mínimo será de dois e' o máximo
de dez representantes para cada Fi-

Uai.

Art. 6Q Compete à Assembléia Geral Nacional:
a)
eleger o Conselho Diretor Naclonal (art. 8Q , § i-, "a");
b) eleger os membros da Comissão
de Finanças:
c) apreciar o Relatório Anual do
Presidente da Sociedade, bem como decidir 'sôbre a prestação de contas de
cada exercício financeiro e o Orçamento anual apresentado pela Diretoria
Nacional e aprovado pelo Conselho Diretor Nacional;
til determinar a Importância de contrfburção anual dos membros da Sociedade;
~) modificar o presente Estatuto, de
acordo com o art. 35:
n deliberar sôbre tôdas as questões
relativas à Sociedade, inclusive as que
lhe forem encaminhadas pelo Conselho Direto- Nacional;
!}j autorizar a aquisição, permuta
ou auenacâo de bens imóveis e títulos
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patrimoniais, mediante. Assembléia Ge~
ral Nacional extraordínarra, co?vocada, exclusivamente, para esse fim.
Art. 79 - A Assembléia Geral Nacional, é presidida peJo. Presidente da
01'11.(; Vermelha Brasileira e .só pode
tomar deliberações. em prrmeiratconV~'hçâo. com a maioria absoluta de
seus membros, e com qualquer n~me
ro em segunda convocação, realizada
vinte e quatro horas após, pelo meLO':;.

:-; 19 A Assembléia

Geral Nacional

re~lle~se, em sessões. ordinárias, em

darás e locais determinados nas Assemuléías precedentes, na forma estabelecida no Regulamento, para:
a ~ eleger o têrço dos membros do
COGbelho Diretor Nacional. referido na
ali.rea "a" do § 19 do artigo 89~
b; atender ac disposto n~ alíneas
"b". "c", "d" do artigo anten~r;. ~
C) tomar conhecimento e de<:Idrr s.obre os atos praticados pela Dh-etorta,
que lhe forem submetidos, ~u que sejam objeto de sua díllgêncía..
29 As sessões extraordinárias senk convocadas pelo Presidente da Sociedade, nos seguintes casos:
Ui por deliberação exclusiva do Presídente da Socíedarre quando necessíta.r de autorização e de recursos para
tomar providências. cuja execução nao
esteja prevista no Estatuto;
t» por proposta de qualquer membro do Conselho Diretor Nacional,
aprovada em sessão pela maíoria de
seus membros para deliberar sõbre n:atérta contida nos item e, I, g do artigo
€'? uêste Estatuto.
~ 3<;' As Assembléias Gerais Extraordinárias serão convocadas, dentro do
prazo de trinta dias, após a aprovação da proposta submetida ao COMelho Diretor Nacional.
§ 49 Tôdas as Assembléias Ordinà..
riàl:: e Bxtraordinárras serão anunciadas, em primeira convccacâo. 90J!l~
quinze dias de antecedência no m~m~
mo em jornal local de grande tiragem por telegrama às Filiais Estaduais e em Edital afixado na Portaria da sede do órgão central, e se~
tão sempre convocadas pelo Presidente da Sociedade, devendo constar :I0
respectivo Edital a Agenda da reuníao.
§ Sç Nenhum membro do Conselho
Diretor Nacional terá voto no julgamenta dl atos seus, nas Assembléias
Gerais Nacionais.
Q
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§ 6'< E' vedada a votação, por procuração, nas Assembléias Gerada Nacionais.

Conselho Diretor Naciotuü

Art. 8 Q A Cruz Vermelha Brasileira
é dirigida e administrada pelo Conselho Diretor Nacional.
§ 1fi Compõe-se o Conselho Diretor
Nacional:
a) de trinta
membros brasileiros
eleitos pela Assemolera Geral Nacíonal. em votação secreta, renovados,
anualmente, pelo têrço, todos com 6
mandato de três anos, podendo ser
reeleitos;
b; dos Presidentes das Filiais Es-

tacuaís:

c; de um representante de cada Mínístérín da União;
d;, de um representante do Governo
Lcêal.
§ 29 Os representantes dos Ministérios da Marinha, do EXército e da
Aeronáutica serão os respectivos Diretores dos Serviços de Saúde.
§ Slf O representante do Ministério
do Interior será o Diretor do Serviço
de Assistência às Populações Atingidas por calamidades.
§ 4° O Presidente da Cruz vermeIha Brasileira poderá convidar pessoas
fístcas e representantes de pessoas jurfdroas de alta qualíf'ícaçâo, para partdcíuarem com- convidados de honra
e urembros consultivos, de reuniões do
Conselho Diretor Nacional, com direito
ao uso da palavra, sem o de voto.
S 59 Os membros do Conselho Diretor Nacional. exceto os eleitos conforme a letra "a", do paràgrato 10 dêste artigo. poderão fazer-se reptesental' em suas reuniões, tendo seus representantes dh-eito M uso da palavra
sem o direito de voto.
Art. 9Q O Conselho Diretor jcacjona' será presidido pelo Presidente da
Soc edade e só poderá tomar deliberações, pela votação da maioria de
seu, membros, er. primeira convocação e, em segunda, vinte e quatro noras após, pelo menos, com qualquer
numero.
~ 1Q Cada membro disporá de um
voto pessoal e intransferível.
§ 2'" Torna-se et'tomàticamentg vago
o lugar do Conselheiro eleito que faltar,
sem motivo justificado a duas sessões
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consecutivas bem como o daquele que
tenha aceito norr-eaçàc para cargo 1'8munerado na administração.
§ 3': As vagas que se derem durante
o mandato. serão preenchidas pelo
próprio conselho.
§ 4Q O Conselho Diretor

reunir-se-à

em sessões

Nacional

ordínárfas

quadrimestraís, convocado pero

sídente .
~

Pl'C-

59 Na última reunião ordinária do

ano, o Conselho votara a proposta do
orçamento apresentaria pela Diretofia Nacional, para o exercício finan-

ceiro do ano seguinte.
§ 6,\"' As sessões extraordinárias

lBa-

Iízar-se-âo por
iniciativa do Presidente da Sociedade ou por sclícítaçâo

de, pelo menos, um têrço dos membros do COnselho.
Art. 10. O Conselho Diretor Nacio-

nal exercerá todos os poderes" necessários para realizar os objetivos da
Cruz vermelha Brasileira, tais como:
a) escolher os membros .das listas
trfplíces previstas no art. 11 §. 29, e
os novos membros;
b) criar as Comissões que julgar
necessárias ao cumprimento de suas
tarefas, dissolvendo-as quando convier;
c) decidir sobre a constttuícão e ao
dissolução das Filiais e de seus órgãos
O1retores;
dJ decidir aôbre a proposta do orçamento apresentada pela Díretorta,
para o exercício seguinte em face do
Parecer da Comissão de Finanças;
e) pronunciar-se sôbre as medidas
tomadas, no in terva.lo de suas reuniões, pela Diretoria ou pelo Presidente;
f) decidir sôbre despesas, não previstas no orçamento, ouvida a Comissão de Finanças;
. g) pronunciar-se sôbre a prestação
de contas anual da Diretoria após ter
sido submetida ao Parecer da Comissão de Finanças, para deliberação final da Assembléia Geral Nacional:

h) designar o Governador e o Governador Adjunto da Cruz vermelha
Brasileira, junto à Liga das Sociedades da Cruz Vermelha;
i) fiscalizar a observância do Es~
tatuto e do Regulamento da Socieda-

de;

j) prever e incluir, anualmente, no
Orçamento, uma dotação para cust-ao
de transporte e representação do Presidente da Sociedade e Cio Chefe do
Gabinete da Prestdêncra bem como
os membros da Diretoria, quando em
efetivo exercicío de seus cargos;
1) requerer ao Presidente, a convocação da reunião do Conselho, por
um têrço de seus membros;
m) conferir as condecorações ínstttuídas pelo Decreto-Lei no 7 .923 d'~
3 de setembro de 1.N5, e recompensas, assim como o título de Membro
de Honra;
n) estabelecer, aprovar ou modtttà
cal' os regulamentos necessários
apncação do presente Estatuto.

Diretoria

Nacional

Art. 11. A Diretoria Nacional é órgão executivo da alta administração
oa Sociedade (Organograma II),
§ te Compõe-se dos seguintes membras;
a) Presidente É o Presidente da
Sociedade, da Assembléia Geral Nacional, do Conselho Diretor Nacíonst
e "ex oíf'ício" membro de tôdas 9.S
Comissões constituídas na Sociedade,
cabendo-lhe presidi-ras, quanco presente;
o) Vice-Presidente - Substitui (J
Presidente nos SeU6 impedimentos e
nJ.S delegações que, pelo mesmo, lhe
forem outorgadas;
c) Chefe de Gabinete da Presfdên-

c1a;
d) secretário de Assuntos das Relações Exteriores;
e) Secretário de Assuntos das Relações Interiores;
j) Secretárto de Assuntos de Juventude e Educação;
g) Secretário de Assuntos de A.dmi~
nletraçâo ,
§ 2° O Presidente e o çfce-Presídente da Sociedade, braslleiroa natos
serão nomeados por um período da
três anos, pelo Presidente tia República e escolhidos dentre duas netas
tríplices estabelecidas pelo Conselho
Diretor Nacional, em votação secreta.
§ 39 Os Secretários para Assun tos,
todos brasileiros natos escolhídos ou
dispensados de suas funções pelo Presrdente da Sociedade, dentre os mem-
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bros do Conselho Diretor Nacional,

partícípam de su -ra reuníôes e as da

ruretone Nacional, com díretto u

'lú'

to.
§ 49 O Chefe de Gabinete da Presidência, brasileiro nato, da exclusiva
confiança do Presidente que o designa ou dispensa, poderá participar d is
reuníôas e trabalhos da Diretoria Nacional e do Conselho Diretor Nacional, sem direito a voto.
§ 59 Os D'rutores de Depar tameutos
das Secretarias de Assuntos e os dirigentes de órgãos do Gabinete d?
presidência, quando convidados, poderão participar das reuniões da Diretoria Nacional
apenas em caráter
oonsultívo, sem direito a voto.
§ 69 O Presidente e o vtoe-r'restdente da Cruz vermelha Brasileira,

eleitos pelo Conselho Diretor N icíonal <art. 10, alínea "a"), terão direito a voto em quaisquer reuniões de
que participem, e tomarão posse após
a homologação de suas eleições pero
presidente da República,
§ 7Q No caso de não homologação o
oonscuio Diretor Nacional procederá
à eleiçâo de outro membro, dentro do
pr azo de quinze dias, para sabísfazer
as condições do parágrafo antertor .
§ 8° São diretamente subordinadas
ao Chefe do Gabinete da Presídênc.u,
com atribuições a serem estabelecidas
em Regulamento, os seguintes org.a~s
que poderão ser alteradas por decisão
do Conselho Direto!' Nacional:
{J,.

Assessoria Juridica;

b. Assessoria de Relações Públicas;

c. Revista da Cruz 'vermelha Brasileira;
d. Secretaria;
e. Seção de Pessoal;
j, Seção doe Documentação.
§ gQ A estrutura e a competência
das Secretarias de Assuntos e seus
órgãos, sempre hteràrquicamente .,;ubordin ados à
Presidência, previstas
nos anexos organogramas (TIl, IV. V
e VI), serão fixadas 11.0 Regulamento
dêste Estatuto, podendo, em qualquer
tempo, ser alteradas por ato do Conselho Diretor Nacional.
§ 10. O provimento dos cargos das
Secretarias de Assuntos e d 1S Chefias dos órgãos administrativos 1""munerados ou não, será feito pelo
Presidente da
Sociedade, mediante
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indicação do secretário de assumo
respectivo.
§ 11. Os cargos e funções de direção e chefia s-8r5.0 exercidos em confiança e. assim, demissíveis "ad nutum", podenoo ser designadas para
desempenhá-tos, pessoas estranhas ~.10
quadro dos funcionários da Sociedade.

Art. 12. A Diretoria Nacional exercerá todos os poderes Inerentes à sua
natureza de órgão de alta admmistração e os que lhe forem outorgados.
em caráter especial,
pelo Conselho
Diretor Nacional como tudo constará
explicitado no Regulamento.
Cabelhe, aínr'a. pronunciar-se sôbre as
questões importantes que possam ocorrer, e tomar decisões nas c lSOS urgentes. "ad referendum" do Conselho Diretor Nacional.
Art. 13. A Diretoria Nacional 1'''''.1-

nlr-se-á uma vez de dois em
deis
meses, ordinàrtamente, e tantas quau-

tas necessárias, extr aordlnàrramente,
convocada pelo Pr-esidente, ou por 5-0)•.
Iícnaçao da maioria dos seus mem..
bros ,
§ Lv As deliberações serão tomadas
por maioria absoluta de seus membros
e ma.oría simples dos presentes cabendo ao Presidente o voto de qualidade, se o quiser usar, e o de desempate.
§ 29 A falta a três sessões conseCUtiVlS, sem justificativa, implica
8p-erda do mandato.
§ 3Q As vagas que s-e derem durante o mandato serão preenchidas. em
eleição, pelo Conselho Diretor Nacional.
Art. 14. Compete ao Presidente:
a)
dirigir, acionar,
d-esenvolver,
coordenar e controlar com autoridade própr a, todos os órgãos subordlnados à Cruz Vermelha Brasileira.
b) manter as ligações diretas
da.
Cruz Vermelha Brasileira com o Comitê In ternacíonal da Cruz Vermelha e a Liga das Socied sdes de Cruz
Vermelha e demais sociedades congêneres, filiais ou estrangeiras.
c) velar pelo cumprimento do Estatuto e dos Regulamentos da Sociedade, pela execução das decisões adotadas pelos órgãos superiores e tomar medidas urgentes, no intervalo
de suas reuniões "ad referendum"
dos mesmos, ouvindo sempre a Diretoria.
í

182

d)

ATOS

DO

PODER

admitir, promover, movimentar

e demitir o pessoal do órgão Central
e seus órgãos subordinados, ouvindo,

quando necessário, a Secretaria de
Assuntos de Administracão e a Secretaria de Assuntos in-teressada.
e)

autorizar as despesas do órgão

Central, ouvindo, Quando necessário,

a Secretria de Assuntos de Administração.
/) representar a Instituição no Para
ou no Exterior,
g) convocar e presidir as sessões da
Assembléia Geral Nacional, do Con-

selho Diretor Nacional e da Diretoria Nacional.
Art. 15. O Chefe do Gabinete- da
Presidência será "ex offteíu", '--'8('1'etárto-Geral da Assembléia Nacional,

podendo fazer-se auxiliar ou .representar por seus auxiliares.
Filiais

Art. 16. O regime federativo ua
Instdtuíçâo e de funcionamento dos
órgãos regionais e locais subordinase as seguintes diretrizes:
a) a iniciativa da criação de uma
Filial poderá partir da Diretoria Nacional ou de pessoas idôneas, mediante entendimento direto com a DIretoria Nacional, ou através da Diretoria da Filial Estadual ou Municipal;
b)
ao Conselho Diretor Nacional
são subordinadas e diretamente 11üaoas as organizações dos Estados,
Territórios e Dísünto Federal denominadas "Filiais Estaduais" e, tndt..
retamente, por intermédio destas, as
"Filiais Municipais", sendo que ca-da
filial tem organização própria e fôro
legal na respectiva sede;
c) as Filiais são regidas por um
Regulamento baixado pelo Conselho
Diretor Nacional, observados os pre ..
certos básicos do presente Estatuto;
d) As Assembléias Gerais Estaduais
compõem-se:
dos membros dos respectivos Conselhos Diretores Estaduais e dos representantes de suas Filiais Munícrpaís em número proporcional aos res..
pectivos quadros sociais, dentro dos
límites determinados no Regulamento

das Filiais:

EXECUTIVO

e) as Assembléias Gerais Munici_
pais são constituídas da totalidade de
seus sócios com direito a voto;
j) o órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira prestará às Filial~
orientação e apoio, e exercerá ação
normativa, coordenadora e fiscaliza..
dora necessárias ao desenvclv'mentc
de suas atividades, mediante Diretrizes, Instruções, Recomendações Inspeções, Auditorias e outros atos;
g) os bens imóveis, títulos de crê..
dito e valôres das Filiais Estaduais e
Municipais só poderão ser gravados de
ônus reais, - caucionados. alienados,
permutados. doados, cedidos, dados
em uso gratuito, ou transferidos sob
qualquer forma. mediante prévia e
expressa autorização da Assembléia
Gera I Naci anal (letra "g" do artigo 69),
Parágrafo único. Quando houver
perturbação de ordem financeira GCOnômíca ou administrativa de certa
gravidade, o órgão Central intervirá
na Filial em irregularidade, através da
Diretoria Nacional "ad refecenc'um"
do Conselho Diretor Nacional na for ..
ma do Decreto nv 23.482, de 21 de
novembro de 1933. podendo. por igual,
Estadual intervir nas
a Entidade
suas Filtais Municipais "ad referendum" da Diretoria Nacional.
CAPITULO

m

Quadro Social

Art. 17. O Ingresse no Quadro socíal da Cruz Vermelha Brasileira ~
franqueado a todos aquêles que comunguem dos principias esposados
pela Instituição, sem distinção de nacionalidade, raca, nível soeia., 1'e11glão e opinião - política ou nl-isóüca..
Art. 18. A ad.aissãn de sócio é felta mediante tnscrtcão na Secretaria
do órgão Central ou na das Fiiais,
preenchidas as condições do artigo 20.
Parágrafo único. Os sócios não respondem pelas obrigações sociais contraídas pela Díretoría em nome da
Sociedade.
Art. 19. Os associados da Crua
Vermelha Brasileira dividem-se em
duas categorias, a saber:
R) sócios ativos;
t» sócios de honra.
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Art. 20. São sócios ativos as pes-

soas físicas ou

jurídicas, que:
a) acatem os preceitos do presente
Estatuto;
b) efetuem
o pagamento anual
de suas contribuições, ou prestem serVlÇUS
devidamente reconhecidos pela
DIretoria respectiva.
Art. 21. O título de sócio de honra
é conferido, flor proposta da Diretoria ao Conselho Diretor Nacional. ou
por iniciativa dêste, a personalidades, instituições e emprêsas que tiverem
prestado, à Cruz Vermelha
Brasileira. serviços ou auxílios de caráter relevante.
Parágrafo único.
Dependendo de
sua aceitação, o Presidente da República, o Mínlst.o da Fazenda e o
Procurador Geral da Repúbl'ca serão, respectivamente, o Presidente de
Honra, o Conselheiro Financeiro de
Honra e o Procurador de Honra da
Cruz Vermelha Brasileira.
Art. 22. A qualidade de sócio atdvo perde-se nos seguintes casos:
a) exoneração a pedido;
b) exclusão por motivo grave, a
juízo da Diretoria, mediante votação
secreta;
c) falta de pagamento das contrtbuíções:
a) cessação dos serviços de que trata. o Art. 2'}.
CAPf1'ULO

IV

Recursos e Patrimônio

scouu

Art. 23. Os recursos da cruz VeI~
melha Brasileira provêm de:
a) contribuições dos seus socíos:
b) rendimentos dos seus bens e direitos;
c) donativos de pessoas, empresas o
instituições;
d) fundos angariados através de
campanhas;
e) subvenções e auxílios dos podêres públicos.
Art. 24. O patrtmônío social e
constituido de:
a) saldos disponíveis (em caixa e
nos bancos);
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contas a. receber;
estoques:
d) valôres rações, letras de câmbio,
apólices, bônus, obrigações reajustaveís G.2. divida pública, ctc.j :
e) bens móveis e imóveis.
Art. 25. O Conselho Diretor NaCIOnal decidirá da criação de um Fundo de Reserva E; de outros Fundos Isspecla's, bem
como dos respectivos
montantes e composições, após o parecer da Comissão de Finançaa.
Art. 26. Os recursos da Cruz Ver~
melha Brasileira no seu órgão Cent-al e nas suas Filiais. -ruauruer que
seja a sua origem, s6 poderão ser
empregados nos tms a seguir enumerados:
b)
c)

na sua administração;
na conservação e ampliação' do
Patrimônio;
a)

b)

c) no atendimento de suas atividades filantrópicas, consoante o dísposto no artigo 39 e seuc parágrafos.
Parágrafo único. Os cargos eletivos são honoríficos e não remunerados.

Art. 27. O exercício
financeiro
coincide com o vigente na Administração pública Federal.
Art. 28. A proposta de orçamento
e o relatório financeiro serão suometidos à aprovação de Assembléia Geral, após ouvido o Conselho Diretor
Nacional, com o parecer da Comissão
de Finanças.
Art. 29. A comissão de Finanças
eleita pela z.ssembléia Geral Nacio~
nal (art. 6\1, letra "b") será composta de cinco membros Com mandatos coincidentes com OS dos membros
do Conselho Diretor Nacional.
§ 1Q Compete à Comissão de Finanças acompanhar as atividades financeiras da sociedade, emitir parecer sôbre tôdas as questões a elas relacionadas e, em particular, sôbre os
orçamentos, as contas do exercício e
o relatório do Departamento do Patrimônio e Finanças.
§ 29 A Comissão de Finanças poderá examinar livros, documentos e arquivos, para a elaboração de seus pareceres.
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§ 3Çl A Comissão de Finanças. quan-

do necessàrto. promoverá as audítoTias destinadas à verificação das con-

tas do exer cicio.
§ 49 Quando o volume e a natureza das contas, a critério do Conselho
Diretor Nacional, não justificarem a

despesa com tais perícias, as contas
serâo examinadas por pessoa idônea,
que não seja parte sujeita aos mterêsses dos responsáveis pelas mesmas.
§ 59 O dirigente do Departamento
do Patrimônio e Financas assessorará a Comissão de Pmancas, quando
esta julgar necessário,
§

69 O Conselho Diretor Nacional

exercerá flscahzaçeo sôbre o movi-

mento financeiro das Pilais e estmdera às filiais as atribuições discrimi-

nadas neste artigo.
Art.

30.

As Filiais

Municipais

obrigam-se a contribuir para as respectivas Filiais Estaduais, e estas
para o órgão Central, antes do término do primeiro semestre, com uma
anuidade arbitrada pela Assembléia
Geral Nacional e calculada sôbre a
renda bruta do exercício anterior excluídas as subvenções governamentais.
Parágrafo único. A anuidade estabelecida neste artigo será proporcíonal à receita, mediante critério a ser
adotado pela Assembléia Geral Nacional.
CAPÍTULO

v

Disposições Gerais

Art. 31. A Cruz Vermelha Brasileira tem por emblema o sinal he'ráldtco da Cruz Vermelha adotado
pelas convenções de Genebra e pelas
'(\isposições legais em vigor.
Art. 32. Sàmente à Diretoria Nac'onal cabe manter relações de qualquer natureza com as outras Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e
com órgãos internacionais.
Art. 33. Nos casos em qUe Sociedades Nacionais de Cruz Vermelha
de outros países, oficialmente reCOR
nhectdas, solícitem permissão para
agir em território brasileiro, a Cruz
Vermelha Brasileira, após ouvir as
autoridades competentes, pode autorizar a representação dessas accieoa-

Ex:E:ClJ1':IVú

des, por delegações devidamente acreditadas junto ao órgão Central, conforme as regras fixadas pela Crua
Vermelha Internacional.
Art. 34. A Cruz Vermelha Braslletra, para a execução de suas atividades rüantrópicas e manutenção do
ensino, poderá firmar convênios e
contratos de acôrtío com seus pr incípíos estatutartos .
Art. 35. O presente Estatuto só
poderá ser modificado pela Assembléia
Geral, por maioría absoluta de votas,
após o estudo pelo Conselho Diretor
Nacional, e a modificação só vigorará após aprovação do Presidente da
República.
Art. 36. A dissolução da Sociedade
só poderá ser declarada pela Assembléia Geral Nacional, no caso de impossibilidade de preencher os seus
fins, observando-se o seguinte:
a) convocação especial da Assembléia Geral Nacional extraordínarta,
para tal fim, com o mimmo de trmta dias de antecedência e anunciada
durante três dias alternados, da mesma semana, através de dois jornais
de maior tiragem;
b)
a Assembléia Geral Nacional
será precedida de Assembléias Gerais locais, convocadas para o mesmo fim e nas mesmas condições de
funcionamento da Assembléia Geral
Nacional;
c) presença de número superior a
dois têrços da totalidade dos seus
membros.
d) deliberação por maioria absoluta dos seus membros.
Art. 37. No caso de dissolução da
Sociedade o respectivo patrimônio
reverterá ao domínio da União.
parágrafo único. O pa.trtmônío da
Filial Estadual ou da Filial Municipal que se extinguir, reverterá, respectivamente, ao órgão Central da
Cruz Vermelha Brasileira ou à Fi1la1
Estadual correspondente.
CApíTULO VI

Disposições Transitórias
Art. 38. O presente Estatuto entrará em vigor na data da publicaçâo do ato do Presidente da República aprovando-o, consoante o dis-
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posto no parágrafo único, do artigo
19, do Decreto-lei nv 426, de 21 de janeiro de 1969, devendo o Conselho
Diretor Nacional elaborar o respectavo regulamento, no prazo de sessenta dias, após a data da. referida
pubücação. l'!:sse prazo poderá ser
prorrogado pelo Presidente da Sociedade até um prazo máximo de cento e vinte díaa.
Art. 39. A transferência da sede do
Central para a Capital da
República, bem como a criação e instalação da Filial da Cruz vermelha
Bra-sileira no Estado da Guanabara,
deverão ser Objeto de planejamento
a ser elaborado por uma uomíssào do
'Conselho Diretor Nacional, para ser
executado pela Diretoria Nacional.
órgão

Parágrafo único. Enquanto permanecer o órgão Central no Estado
da Guanabara, acumulará as funções'
de Filial Estadual e Municipal, até
que seja organizada e implantada a
Fil:al da. Guanabara.
Art. 40. A Assembléia Geral Nacional será constituída e funcionará; após a aprovação do presente Estatuto, na forma dos artigos 59 69 e
79 e seus parágrafos ou alíneas.
Art. 41. Os hospitais, escolas de enfermagem ou de auxiliares de enfermagem e outras organizações de assistência médica ou previstas na letra "d" do parágrafo único do artigo
3 9 , vinculados,
dependentes ou de
propriedade da Cruz Vermelha Brasüeira, como peculiaridades nacionais
- enquanto o Conselho Diretor Nacional assim julgar conveniente continuarão em funcionamento. COm
Regulamentos próprios, diretamente
subordinados ao Presidente da Cruz
Vermelha Brasileira ou ao das filiais
estaduais e municipais, quando nas
suas sedes.
Art. 42. O Interventor Federal nomeado na forma do art. 29 , do Deereto-lei nv 426, de 21 de janeiro de
1969, submeterá a aprovação do Presidente da Repúblíca, através do Mtnístrc da Saúde, os nomes de trinta
(30) personalidades selecionadas em
virtude de sua competência e de seu
in terêsse pela Cruz Ve-raelha para,
assim prover inicialmente, o Conselho Diretor Nacional, dos membros
referidos na letra "a" do parágrafo
10, do artigo 89 dêste Estatuto.

§ 19 O Presidente da República escolherá, de duas listas tríplices, osnomes do Presidente e do Vice-Presidente da Cruz Vermelha Brasileira,
qU2' serão por êle nomeados
pelos
prazos constantes do parágrafo 2"',
do a: tigo 11 dêste Estatuto, para
aquelas funções, como primeiros titulares, após '0 período de Interventoria.
§ 2Q A fim de possibilitar a renovação anual, pelo têrço, dos referidos
membros do Conselho Diretor Nacional, a duração de seus mandatos, r8Spectivamente de um, dois e três anos,
será determinada, mediante sorteio,
a ser efetuado, em sua primeira. sessão.
§ 3Q Ulteriormente,
a renovacâo
anual pelo têrço, processar-se-á, normalmente, mediante eleição pela Ab·
sembléla Geral Nacional.

Art. 43. Em sua primeira sessão,
o Conselho Diretor Nacional procedera;
a) ao se 'Ceio da duração dos mandatos dos seus membros na forma.
do § 29 do artigo anterior;
b) à eleição da primeira Comissão
de Finanças.
Art. 44. A Diretoria. Nacional será
empossada dez dias após a publicaçâo, no Diário Oficial, da nomeação
pelo Presidente da República, do primeiro Presidente e Vice-Presidente da
Brasileira, quando
Cruz vermelha
então, de acôrdo com o art. 19 e seu
parágrafo único, do Decreto-lei nú. mero 426, de 21 de janeiro de 1969,
cessará o regime de Intervenção Federal na Sociedade, ficando tmplícítamente revogada e sem efeito tôde
e qualquer decisão tomada pelas Assembléias Gerais, Conselhos Diretores
e Diretorias. do órgão Central e das
Filiais, antertoree a Intervenção Federal, aue esteja em desacôrdo com
o presente Estatuto, e, automáticamente aprovados. os atos praticados
pelo Interventor Federal.
Parágrafo único. Nos triênios seqüentes, a Diretoria Nacional será
empossada dez dias após a publicação, no Diário Oficial. da homologaçâo pelo Presidente da República da
eleição do Presidente e Vice-Presidente da Cruz Vermelha Brasileira.
-

Francisco de Paula da Rocha La-·

gôa.
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DECRETO N9 68.251 -

DE

16

DO

PODER

DEl

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de eenxaõo, as fai-

xas de terra necessárias â passagem.
das variantes que interligarão a SE
de Sabará com as linhas que partem

da SE de Bonsucesso, no município
de Belo Horizonte, e da Usina de
Peti, no município de Santa Bárbara) Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando

da atrrbuiçao que lhe confere o arugo (11, lt.... m .111. na Oonstn.uiçao e ien-

ao em vista o msposto no artigo 151,
letra "c", ao CÓdIg.O de .aguas, regutamentauo pelo Decreto nv 35.851, de
16 08 julho de l!:lM, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de unhdane pública, para ríns ce conatír.uí.çao de servínào aomnustrativa, as
ar ...as ete terra sítuacas nas raixas de
20 (vinte) e 36 (trinta e SeIS) metros
ce Iargur a. tendo como eIXO as va-

riantes oe linha de transmíssáo a serem estabelecia as entre a subestacâc
de Sacara, murucípío do mesmo 00.me, e as linhas que partem da sutestaçao «e Bonsoo.sso, morucipro ue
Belo Horizonte, t: ela U6m.1 ele Peu,
município de Santa Bárbara, no Estado de Minas Gerais, cujos projete
e planta de situação nc BX-SK-27.821
foram aprovados por ato do DireturGeral do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no proc-esso
MME nv 705.653-70.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais a
promover a constituíçâo de servíttác

admin.stratíva nas referidas áreas de
terra na forma da legislação vigente,
.onde tal Se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão re-

ferida no artigo 19.

Art. 3Ç1 Fica reconhecida a conveníêncí a da eonatttuícão de servidão
.admtníatratíva necessárta. em favor
da Companhia Fôrça e Luz de Minas
.Geraís, para o fim índícado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de nr atdcar todos os atos de construção: operação e
manutenção da mencionada linha de
transmíssáo e de linhas teleg rátrcas
.cu telefônicas auxiliares, bem como
.suas possíveis alterações ou recons-

EXECU'l'lVo

truções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área da servídào através de
prédio serviente desde que não haja outra via praticável.
§ F' Os proprietários das áreas de
terra, atingiras pelo Ônus, limitarão o
USo e gôzo das mesmas ao que rôr
compatível com a exts têncía da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de

quaisquer atos que embaracem ou
causem danos. incluídos, entre êles os
de erguer construções ou fazer ptantações de elevado porte.
§ 2Q A Companhia Fôrça e Luz de
Minas Gerais poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituícâo da servidão acminístra tíva de
caráter urgente, utdlízandc o preces50 judicial estabelecido no Decretolei nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações Introduzidas
através a Lei nv 2.786, de 21 de mato
de 1956.

Art. 49 Este Decreto en trará em vtgor na data. da .s~a publicação .re.voga.das as dlSPOSlÇO-eS em contrárto.
jjrasüta, 16 doe fevereiro de 1971;
da Independência e 83Q da
Repúbhca,

1500

EMÍLI.Q G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnto,- .

DECRETO NQ 68.252 - DE 16 DE
FEVEREIRO DE 1971

Concede reconhecimento à Faculdade
de Z.'ilosojia, Ci/!mcias e Letras ae
Jahu no Estcuio de São Paulo com
os Cúrsos de Letras, Pedagogia, História e Geografia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constítuíção..
de acordo com o artigo 47. da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
196-8, alterado pelo Decreto-lei nv 843..
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta no Processo nv ...
2;;;'9.753170, do Mínístérío da Bducaçac
e Cultura, decreta:
Art. 1Q E concedido reconhecímento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Jahu no estaco de São

Paulo. com os Cursos de Letras, Pedagogta, Historla e Geografia .
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasüía, 16 de fevereiro de ~971;
1500 da Independência e 830 da
República.
G.
Jarbas G.

E'1VIÍLIO

DECRETO

MEDICI

Passarinho

68.253 - DE 16 DE
1971
Retifica o artzgo 19 do Decreto núm€~
ro 61. 747, de 23 de nOvembro de
N°

FEVEREIRO DE

1967.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, D.os
têrmos do Decretc-Ieí nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo Decreto-lei nv 31~,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Pica retificado o artigo 19
do Decreto número s-essenta e um
mil setecentos e quarenta e sete (uv
61. 747), de vinte e três (23) de novembro de mil novecentos e sessenta
e sete (1967), o qual passa a ter a
seguinte redação: Pica autorizada a
Mineraçâo Candonga S.A. a lavrar
minério de ferro em terrenos de sua
propriedade, no imóvel Candonga,
distrito e município de Guanhâes, Estado de Minas Garais, muna área de
cento e vinte e oito hectares e oito
ares (128,08 haj , delimitada por um
polígono irregular que t-em um vértice a cento e vinte e oito metros e
oitenta centímetros (128,80 m) , no cumo verdadeiro de trinta e três graus
cinqüenta e quatro mínutos noroeste
(33 954' NW), do último esteio da direita da frente da casa-sede da Fazenda Candonga, e os lados a partir
do vértice considerado, têm 00 seguintes comprrmentos e rumos verdadeiros: cento e vínte e oito metros e
oitenta centímetros 028,80 mr trinta
e três graus cinqüenta e quatro minutos noroeste <33954' NW), cento e
dezesseis metros e trinta cen tímetros
(116,30 rm , oitenta e um graus emqüen ta e quatro minutos sudeste ...
(81954' SE) cento e cinqüenta e quatro metros e noventa e oito centímetros 054,98 m) , cinqüenta e cinco
graus trinta e seis minutos nordeste
(55C 36' NE), duzentos e dezessete metros e vinte centímetros (217,20 rol,
setenta e oito graus trinta e seis minutos nordeste (78936' NE), centb e
setenta metros e oitenta e dois centímetros <170,82 m) , trinta e seis
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graus e seis minutos nord-este
.
(36 906' NE), cento e setenta e cinco
metros vinte e sete centímetros ."
075,27 m) , oito graus seis minutos
nordeste (8906' NE), cento e quarcnta e cinco metros e doze centímetros
045,12 m) , doze graus trinta e seís
minutos nordeste (12936' NE) cento
e setenta e oito metros e noventa
c~nt~etros (178,90 m) , dois graus
cínqüent a e quatro minutos noroeste
(29 54' NW), quarenta e cinco metros
.
e oitenta e nove centímetros
(45,89 rrn , trinta e nove graus vinte
e quatro minutos noroeste
.
(399 24' NW), noventa e sete metros
e oitenta e quatro centímetros
.
(97,84 m) , nove graus trinta e seís
minutos nordeste (99 36' NE), cento e
quarenta e seis metros e quarenta e
sete centímetros (14647 m) , sessenta
e três graus vinte e três minutos noroeste (639 23' NW), cento e vinte e
quatro metros sessenta e três centímetros (124,63 mj , s-essenta e cinco
graus nove minutos noroeste
.
(659 09' NW), duzentos e dezesseis
metros e um centímetro (216,01 mr,
trinta graus cinqüenta e quatro minutos noroeste (309 54' NW), cento e
nov-enta e seis metros e setenta e quatro centímetros (196,74 m) , um grau
seis minutos nordeste (l9 06' NE).
duzentos e trinta e cinco metros e
quarenta e oito centímetros
.
(235,48 m) , dezessete graus trinta e
seis minutos nordeste (179 36' NE)
duzentos e vinte e nove metros e ses~
senta e cinco centímetros (22965 m)
cinco graus vinte e quatro mínutos
noroeste (59 24' NW), cento e setenta.
e sete metros e oitenta e três centí~etros 077 ,83 ~), quatorze graus
vinte e quatro minutos noroeste ....
(l49 24' NW), duzentos e quinze metros e noventa e três centímetros ...
<21593 m) , um grau trinta e sete minutos nordeste (lQ 37' NE), duzentos
e quarenta e um metros e cinqüenta
e sete centímetros (241,57 mj , quatorze graus trinta e sete minutos nordeste (14Ç1 37' NE), cento e sessenta metros e trinta e dois centímetros .....
060,32 m) , setenta e cinco graus vín.
te e três minutos noroeste
(75 9 23' NW), cento e sessenta e sete
metros e quarenta e oito centímetros
(167,48 m) , vinte e .oito graus trinta
e sete minutos sudoeste (280 37' SW),
oitenta e cinco metros e nove cer.tímetros (85,09 m) , onze graus trinta e
sete minutos sudoeste (11° 37' SW.l,
oitenta e sete metros (87 m) , oito
graus sete minutos sudoeste
.
(89 07' SW), quarenta e sete metros
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e oitenta e seis centímetros (47,86 m i ,
dezoito graus sete minutos sudoeste
(18 Q 07' SW), setenta e oito metros e
setenta e três centímetros (78,73 mj ,
quatorze graus cinqüenta e nove mlnutos sudeste (14Q 59' SE), cento e
sessenta e e quatro metros e cinqüenta e cinco centímetros (164,55 In),
quatro graus vinte e três minutos sudeste (49 23' SE), duzentos e noventa metros e quarenta e quatro centimetros (290,44 m) , nove graus vinte
e três minutos sudeste (99 23' SE),
cento e trinta e seis metros e trmta
e nove centímetros (136,39 m) , cinco
graus sete minutos sudoeste
.
(59 07' SW), duzentos e quarenta e
oito metros e oitenta e sete centímetros (248,87 m) , vinte e nove graus
trinta e sete minutos sudoeste
.
(29° 37' SW), setenta e quatro metros
e dez centímetros (74,10 m) , sete
graus vinte e três minutos sudeste .:.
(79 23' SE), quatrocentos e vinte metros e oitenta e cinco centímetros ...
(420,85 m) , quarenta e um graus sete
minutos sudoeste (41<:' 07' SW), quatrocentos e setenta e nove metros e
cinqüenta centímetros (479,50 m) ,
vinte e nove graus trinta e sete minutos sudoeste (299 37' SW), duzentos e oitenta e dois metros e trinta e
quatro centímetros (282,34 mj , cito
graus trinta e sete minutos sudoeste
(8° 37' SW), cento e setenta e nove
metros e vinte centímetros (179,20 rm ,
sessenta graus cinqüenta e dois minutos sudeste (609 52' SE), cento e
onze m-etros e cinco centímetros ..
(111,05 m) , setenta e sete graus vinte
e dois minutos sudeste. (77° 22' SE),
sessenta e seis metros e oitenta e oito
centímetros (66,88 m j , sessenta e sete
graus cinqüenta e dois minutos sudeste <679 52' SE), cento e noventa
e seis metros e sessenta e quatro centímetros
(196,64 m) , sessenta graus
vinte e dois minutos sudeste
.
(609 22' SE), noventa e sete metros
e oitenta centímetros (97,80 rm , quarenta e seis graus vinte e um minutos
nordeste (469 21' NE).
Art. 29 A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C ~
Registro dos Decretos de Lavra, ~o
Departamento Nacional da Pr?duçao
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 doe fevereiro de 1071;
1509 da Independência e 839 da
República.

DECRETO N9 68.254 - DE 16
FEVEREIRO DE 1971

DE

Bxcuu cargo da declaração de acenecessidade, revoga disponibilidade de
servidor da Superintendência do Vale
tio São Francisco e dá outras pro-

uuiencias,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 6.106-70 do Departamento
Adrnínistratrvo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 19 Fica excluído, a partir de
14 de janeiro de 1970, do Anexo I da
Portaria nv 253, de 11 de julho de 1969.
do Ministro do Interíor, publicada no
Diórío Oficial de 18 de julho de 1969,
um cargo de Trabalhador, código GL-402.1, integrante do Quadro em
extinção da Superintendência do Vale
do São Francisco.
19 A disponíbtüdade do servidor
Antonio de Souza Magalhães, ocupante cio cargo a que Se refere êste artigo, fica revogada a partir, também, de
14 de janeiro de 1970.
§ 2Q O servidor de que trata êste
artagc só fará jus à percepção de vencimentos e vantagens pelos dias de
servi-ço efetivamente prestados a partir da data indicada no parágrafo anterior.
Art. 29 aate decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.

*

EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de SOUZa e Mello
José Costa Cavalcanti
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EMíLIO G. MÉDICI
Antonio Dias Leite Juntar

DECRETO N9 68.25E -- DE 16
FEVEREIRO DE 1971

DE

Institui em
caráter permanente
a
Campanha Nacional de preoençâc de
Acidentes do Trabalho e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo Ri, lII, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica instituída em caráter
permanente a Campanha Nacional de
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'prevenção de Acidentes do Trabalho,
cuja finalidade é divulgar conhecimentos técnicos e ministrar ensinamentes práticos de prevenção de acídentes, de segurança higiene e mediclnn do trabalho.
Art. 2º Cabe ao Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho promover 't realização da Campanha.
Parágrafo único. Os órgãos da admínístração direta ou índtreta, bem
come, as fundações ínstdtuidas pelo Poder Público, colaborarão, obrigatoriamente, com o Ministério do Trabalho
t! Previdência Social, no desenvolvimento da campanha. prestando-lhe integral apoio e assistência solicitados,

Art. 3\1 Constituem atividades abri ..
gatórtas da campanha:
a) o Congresso Nacional de Prevençào de Acidentes do Trabalho;
b) a Semana de Prevenção de
Acidentes do Trabalho;
c) - a promoção de simpósios, conferências, seminários, palestras e aulas;
d) - divulgação educativa, através
da imprensa falada e escrita, da televisão e do cinema;
e) confecção e distribuição de
cartazes, folhetos, normas de segurança, cartilhas, boletins, revistas e demais impressos relacionados com os
ocjctívos da Campanha;
1) - concessão de "Medalha do Mérrtc da Segurança do Trabalho" aos
que mais se distinguirem na prcvcnção de acidentes. segurança, hígterre e
medicina do trabalho;
g) - outras atividades julgadas úteis
ao êxito da Campanha,
Art , 4° O congresso Nacional de
Prevenção de Acidentes do Trabalho
será promovido, anualmente, pelo Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho, em colaboração
com as Delegacias Regionais do 'rrabalho .

Art. 5° A Semana de Prevenção de
Acínentes do Trabalho, orientada e
supervisionada pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho. será realizada em todo o Territórto Nacional, anualmente, pelas
Delegacias Regionais do Trabalho,
Parágrafo único, As Delegadas Reglor ais do Trabalho poderão articularse com órgãos da administração díretJ, ou indireta e com as fundações ins..
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tdtuídas pelo poder Público, bem como
com entidades privadas especializadas
em assuntos de prevenção de acidentes, segurança, higiene e medicina do
trabalho, para a realização da Semana de Prevencão de Acidentes do Trabalho,

-

Art.. 6º As despesas com a realiza-

çãc da Campanha Nacional de pre-

venção de Acidentes do Trabalho corzerâo à conta de dotação orçamentária <ia União e da "Conta Emprego e
Salário", na conformidade da Lei nv
4,539, de 11 de dezembro de 1964 com
as alterações do ar-t. 9\1 da Lei nv '4.923,
de 23 de dezembro de 1969,
Art. 79 O Instituto Nacional de Prevfdéncia Social colaborará financeiramente com o Departamento Nacional
de segurança e Higiene do Trabalho
e es Delegacias Regionais do Trabalho
_na- realização da Campanha, na confcrmidade 'do art. 13. da Lei ns 5,316,
de 14 de setembro de 1967.
Art. 89 O Ministro do Trabalho e
Previdência Social baixará, dentro de
60 (sessenta) dias. os atos complementeres necessários 2 execucão dêste Deereto.
.

Aru. gQ f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e,
especialmente, o Decreto nc 811, de
30 6e març1 de 1962,
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
i50" da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO NQ 68,256 -

DE 16

DE.

FEVEREIRO DE 1971

Retifica o artigo 19 do Decreto n:? ..
48.022 de 5 de abril de 1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere v artigo 81, item UI, da Constituição nos
termos do Decreto-lei nc 227, d~ 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art , 19 Fica retificado o artigo 19
do Decreto número quarenta e oito
mil e vinte € dois (48.022), de cinco
(5) de abril de mil novec-entos e sessenta (1960), que passa a ter a se-
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gutnte redação: -

Fica. outorgada à
cidadã brasileira
Eliza Nogueira
Lundgren, na qualidade de inventa-

riante do Espólio de Arthur Herman
Lundgren concessão para lavrar calcário em terrenos de propriedade da
Companhia de Tecidos Paulista no
lugar denominado Pedreira Prazeres,
distrito e município de Paulista, Estado de Pernambuco, numa área de
onze hectares sessenta e seís ares e
sessenta e sete centiares (11,6667 11a),
delimitada por um polígono irregular,
que teom um vértice a seiscentos e
sessenta e um metros (661 m) , no rumo verdadeiro de quatorze graus dez
minutos nordeste (159 10' NE). do

canto noroeste (NW) da tôrre da
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres e
os lados a partir dêese vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta e dóis
metros (252 m) , oito graus dez minutos nordes (8 Q 10' NE); trezentos
e dezesseis metros (316- m) , quatorze
graus cinqüenta minutos noroeste
14" 5r()' NW); duzentos e sete metros
(207 m) , oitenta graus dez minutos
sudoeste (80Q 10' f5W); duzentos e setenta e cinco metros (2'75 m) , nove
graus cinqüente minutos sudeste
(9 9 50' SE); duzentos e dezessete metros (217 m) , zero graus dez minutos sudoeste (O? 10' SW); duzentos e
seis metros (206 m) , oitenta graus
cinqüenta minutos sudeste (80950'SE).
Art. 2Q A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério, das Minas e
Energia.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
1500 da Independência e 839 da Re-

pública.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

:DECRETO N9 68.257 -

DE 16

DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara sem efeito o Decreto número
51. 943-A, de 26 de abril de 1963

O Presíden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
.81, item lII, da Constituição, nos têr-
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mos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o decreto de número cinqüenta
e um mil novecentos e quarenta e três
(51.943- A), de vinte e seis (26) de
abril de mil novecentos e sessenta e
três (1.963) que concedeu à Emprêsa
de Caolím Ltda.. o direito de lavrar
cauhm, no imóvel de propriedade de
Manoel Martins Machado e outros,
no lugar denominado Fazenda dos
Cristais, distrito e munícípío de Bicas, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
150 Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júniar

DECRETO NQ -68.258 FEVEREIRO DE

DE

16 DE

1971

Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da. Constituição, decreta:
Art. 19 Él. concedida autorização à
The Yorkshíre Insurance Company
Limited, com sede em York, Inglaterra, autorizada a funcionar no País
pelo Decreto nc 15-.572, de 22 de julho de 19221, para aumentar o capital
destinado às suas operações de seguro
no Brasil, de Cr$ 2.400.QO(),OO (d-ois
milhões e quatrocentos mil cruzeiros)
para Cr$ 3.800.000,00 (três milhões e
oitocentos mil cruzeiros), conforme
deliberação de sua Diretoria, em
reuniões realizadas a 6 de maio
de 1970.
Art. 2'? reste Decreto entraâ em
vigor na data, de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1'971;
15DQ da Independência e 83Q da República.
Mareus Vinicius Pratini de MOraes
EMíLIo G. :M:EDICI
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DE 16 DE

DECRETO N9 68.261 -

DE 18 DE

FEVEREIRO DE 1971

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade púbHca o Instituto Bom Pastor, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará.

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Smuie, e dá
outras nrontaencias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. no 8.118, de 1970, decreta:
Art. 1Q :É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo I" da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2, de maio de 1961, o
Instituto Bom Pastor, com sede em
Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2Q reste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. :MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.260 -

DE 16 DE

FEVEREIRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Centro
Social Maria Medianeira, com sede
em Fortaleza, Estado do Ceará.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 81, item H'I, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. nc 12.905, de 1970, decreta:
Art. 1° :É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nv 91, de 2,8 de agôsto de 19305,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 5Ú.517, de 2 de maio de 1961,
o Centro Social Maria Medíaneíra,
com sede em Fortaleza, Estado do
Ceará.
Art. 2.9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 8S9 da República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituiçáo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2 9 , do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de Ul57, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Míníetérto da Saúde, um
cargo de Médico, código TC-801.22.B,
ocupado por Paulo wotney Belache,
oriundo do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....

WA8Pl.

Art. 29 A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situaçâo que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo OU revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contraria a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil remetera ao do Ministério
da Saúde, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste Decreto, o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrfbutdo continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Saúde consigne
os recursos necessàrtoa ao pagamento
da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
ENrÍLro G. MÉDICI

F. Rocha Lagoa

DECRETO NQ 68.262 -

DE 18 DE

FEVEREIRO DE 1971

Retifica

o Decreto n 9

67.214, de 17 de
setembro de 1970

O Presidente da República, usando
da atríbuíçãc que lhe confere o artl-
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go 81, item IH, da Constituição, decreta:
i
Art. 19 Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto nv 67.214, de 17 de
setembro de 1970, que transforma

cargos em comissão no Quadro de
Pessoal do Mimstério da Saúde, e dá

Oficial de Administração

c-s

371,52

1 -

Amélia Gonçalves Durand
Luiz Inácio da Rocha Vaz
Nair Gonçalves Lima
Operário de Reparo e Construção
Naval de Primeira Classe - ...
2 3 -

outras providências:

eis

No anexo do Decreto referido neste artigo, onde se lê:
"I - Departamento Nacional de

Operário de Reparo 0 Construção
Naval de Segunda Classe -

470,88
1 - Ivo Corrêa dos Santos
2 - João Braz da Cosca

Profilaxia e Contrõle de Doenças 2-C

crs

leia-se:
"I - Departamento Nacional de
Profilaxia e Contrôle de Doenças

1 - Jair Costa de Miranda
Praticante de Reparo e construção
Naval de Primeira Classe -

1 Diretor 2-0".

crs

Brasília, 18 de fevereiro de---1971;
1509 da Independência. P. 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

F. Rocha t.oooo
DE

18

DE

FEVEREIRO DE 1971

Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, para o Ministério da
Saúde e dá outras providências.
o Presidente da Repubnca, usando
das atribuições que lhe confere u artigo 81, item lII, da Oonstituiçâo, e
tendo em vista o disposto rio artigo
99, § 2°, do Decreto-lei numere 200,
de 25 de fevereiro de 1907, decreta:
Art. 1° Ficam redístrfbutdos para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Saúde, com
os respectivos ocupantes, servidores
autárquicos, os seguitnes cargos integrantes do Quadro d~ Pessoal ~
Parte Suplementar
do Minísterro
dos Transportes:
I ~ Originários do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional
Condutor ~ Maquinista -

crs

371,52

1 -

Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N° 68.263 -

432,00

Trabalhador de Terceira Classe

crs

400,03
1 - Vital Soares dos Santos
Técnico
de
Administração em
Transporte Marítimo - CrS 598,75
1 - Manoel Gonzaga Bonfim

Contra-Mestre - Cr$ 494,49
1 - Ataliba Rocha
II - Originário da extinta Companhia Nacional de Navegação ccstcíra - Autarquia Federal
Mestre - Cr$ 598,75
1 - Oscar de Souza Lima
Môço Mercante ~ ors 335,42
1 - Francisco Soares de Souza
Operário de Reparo c Oonstruçâc
Naval de Primeira Classe -

crs

470,88

1 - Oírtdíão Germano Costa
2 ~ ârmo João de Souza
3 - Orlando dos Santos Gonçalves

Operário de Reparo e Construção
Naval de Terceira Classe - .... . ...

crs
1
2
3
4
5
6
7
8

617,98.

Valmiro Dias de Menezes
Conferente de Carga
crs 508,03
Jorge de Oliveira
Enfermeiro-Mercante
ors 451,la
Moacyr Sales

Aristides de Freitas

Taífeíro-Mercante - Cr$ 320,98
1 - José Antonio da Salva

400,03
~

-

Adauto Gabriel da Silva
Agostinho Monteiro da Silva
Cleber Custódio Guimarães
Édio de Souza
Hilton Cesárto de Almeida
Leir José Rodrigues
Manoel Máximo dos Santos
Waldir Batista

Plantão de Incêndio e Salvatagern
-

Cr$ 432,00

1 ~ Manoel da Fonte Bouçada
2 - Manoel Machado Línhares
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Praticante de Reparo de Construção Naval de Terceira Classe
Cr$ 371,52
1 - Benedito Ribeiro
2 - Lúcio Muniz do Amaral
3 - Osmar Mendonça
4 - Sebastião Tristão de Barros
Servente --:- crs 371,:)2
1 - Adozino de Olívetra
2 - Emílio Assumpção Rei
3 - Hélio Prado Marcelo
4 - Norady Ferreira Santana
Trabalhador de Terceira Classe
Cr$ 400,03
1 - Léo Germano
Vigilante - Crê 371,52
1 - Tirso de Oliveira
III - Originário do extinto Serviço de Navegação da Amazônia e de
Administração do Pôrto do Pará.
Bombeiro Hidráulico -- A-120l.8.A
1 - Pedro Gomes Cavalcanrf .
Art. 2° O Ministério dos 'I'ransportes remeterá ao órgão de pessoal
do Ministério da Saúde, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos
individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 3° A redistrrbu.çao de cue
trata êste ato não altera o regime
jurídico dos servidores que contínuarão vinculados ao mesmo ste.tema
previdenciário que usurrutam no órgão de origem.
Art. 4 Q O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, tnque-tto administrativo ou revisão de enquadramenta venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas admínistrativas aplicáveis à espécie.
Art. 5° Os servidores ora redistribuídos continuarão »erceuendc à
conta do crédito do órgão de origem.
até que o orçamento do Ministério
da Saúde consigne recuraos necessários ao pagamento da despesa t eéultante do cumprimento dêste ato.
Art. 6° l3:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubíic ccão, levogadas as disposições em ccntràr:o.
Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza
F. Rocha Lagôa
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DECRETO NQ 68.264 - DE 18
FEVEREmo DE 1971

DE

Redistribui, com
te, cargo do
nistrativo do
Ministério da
providencias.

o respectivo ocupanDepartamento AdmiPessoal Civil para o
Saúde. e dá outras

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 81, item rrt, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 99,
§ 2Q, do Decreto-lei ne 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica redístrfbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Mínístérío da Saúde, 1 <um)
sargo de Assistente Juridico, ocupado
por
Cesar
'I'heophilo
Gonçalves,
oriundo do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP).
Art. 2Q A redístrfbuíção de que trata êste Decreto nâc homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.

Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao do Ministério da Saúde o assentamento funcional do servidor redístrtbuído,
Art. 49 O ocupante do cargo ora
.redistríbuído continuará a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
qUe o orçamento do Ministério da
Saúde consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 1i:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
F. Rocha Lagôa
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DECRETO Nv 68.265 -

DE

18

DE

FEVEREIRO DE 1971

Retifica o Decreto n9 51.386, de 4 ele
1anetro ue 1962, que aprovou o
Quadro de Pessoal da uosoereuuuie
Feeterat da Paraiba e da outras providéncias.

o Presidente da República, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item lil, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo no 180, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoa! Cívü,
decreta:
Art. 19 Ficam retificadas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto nv 51. 386, de 4 de janeiro de 1962, que aprovou o Quadro
de Pessoal da Universidade Federal

da Paraíba, vinculada ao Ministério

da Educaçao e Cultura, para o fim.
de excluir 1 tum) cargo da série de
classes de Escl'i turário, código AF202.8. A, com a respectiva ocupante
Yolanda Tavares de Moraes, e incluir
1 (um) cargo da série de classes de
'Tecnícc de Contabilidade, código P701.13. A, nele constuerando enquadrada Yolanda Tavares de Moraes.
Art. 2() O órgão de Pessoal competente apostilar á o titulo da servidora
abrangida por este Decreto.
Art. 39 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal da Paraíba.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçoes em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 83Çl da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 68.266 - DE 18 DE
FEVFJl.EIRO DE 1971
Exclui servidor da antiga COFAP do
Anexo I do Decreto n9 53.076, de 4
de dezembro de 1963

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item IH, da Constituição,
e tendo em Vista o que consta do

Processo nc 1.713-70, do Departamento Adrrnmstratrvo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 1Çl Fica excluído do relacícnamenta constante do Anexo I, do Deereto nv 53.076, de 4 de dezembro de
1963, o servidor Waídemar dos Santos,
ocupante do cargo de Carpinteiro, código A. 601. 9. B, da antiga Comissão
Federal de Abastecimentos e Preços
tCOFAP), íncnnoo no Quadro de
Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Justiça.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 18 de tevereíro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Anreao Buzaiet

DECRETO N9 68.267 - DE 18 OE
FEVEREIRO DE 1971
Cria Grupo de Trabalho Especial, para promover o moietomento, o d,esenvolvzmento e a construçâo de
um protótrpo ee computador eletrcmicc para emoréço em operações
navais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constitutção e tendo em vista a exposição de motivos
apr-esentada pelo Mímsterto d a Marinha, decreta:
Art. 19 Fica criado um Grupo de
Trabalho Especial, com a tinaudade
de promover o projetamento ') desenvolvimento e a construção rl·~ 11m
protótipo de computador eletrônico
para emprego em operações navais.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho Especial terá sede na cidade do
Rio de Janeiro e funcionará em lu~al
a ser designado pelo Ministério da
Marinha.
Art. 29 asse Grupo de Trabalho Especial será constituído por um representante indicado pelo Mimstérto da
Marinha, Oficial Engenheiro ~len'6
ntco, que será o Coordenador EXBGutivo do Grupo e um representante, indicado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico ari :P1e·
rendum do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.
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Art. 39 O Grupo de Trabalho Esletivos de trabalho ou decisões da
pecial terá suas diretrizes básicas. no
Justiça do Trabalho, cuja vigência
que concerne as suas atribuições, ortermine nomes de fevereiro de 1971.
ganização coordenação, contrôle, adMês
Coeficiente
ministração e demais normas indispensáveis aos seus propósitos, estaFevereiro
de
1969
1,47
belecidas em regimento aprovado ;>01'
Março de 1969
1,46
ato do Ministro da Marinha.
Abril de 1969
1,44
Art. 4Q Fica o Grupo de Trabalho Maio de 1969
1,42
Especial autorizado a contratar
os Junho de 1969
1,39
serviços de Empresa especializada e, Julho de 1969
1,36
nos termos do artigo 96 do DecretoAgôsto de 1969
1,34
Lei nv 200, de 25.2.1967, a contratar
Setembro de 1969
1,32
pessoal técnico e administrativo para
1,30
atender às exigências do trabalhe Outubro de 1969
Novembro de 1969
1,28
técnico do projeto e demais iniciati1,26
vas que se fizerem necessárias à boa Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
1,24
execução do projeto.
Fevereiro de 1970
1,21
Art. 5° O Grupo de Trabalho ESi1e- Março de 1970
1,20
cial terá a duração máxima de quaAbril de 1970
1,17
tro anos e apresentará, trimestralMaio de 1970
1,16
mente, ao Ministério da Marinha e
Junho de 1970
1,14
ao Banco Nacional de DesenvolviJulho de 1970
1,12
mento Econômico (BNDE) relatórios
1,10
sóbre suas atividades, assinalando o . Agosto de 1970
1,07
progressivo andamento do trabalho. Setembro de 1970
1,05
acompanhado de cronogramas físico e Outubro de 1970
Novembro de 1970
1,04
de desembolso dos fundos movimenDezembro de 1970
1,03
tados.
Janeiro de 1971
1,02
Art. 69 ~ste Decreto en trará em 'ligar, na data de sua publicação, revoParágrafo único. O salário real mégadas as dísposrçôes em contrário.
dio a ser reconstituido será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
aplicação dos coeficientes acima aOS
1509 da Independência e 83 9
da
salários dos meses correspondentes.
República.
Art. 29 Este Decreto entrará em viEMÍLIO G. MÉDICI
goi na data de sua publicação, revoAdalberto de Barros Nunes
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1971;
DECRETO N9 68.268 - DE 18 DE
1509 da Independência e 839 da
FEVEREIRO DE 1971
República.
Publica os inetices de atualizaçáo moEM:ÍLIO G. MÉDICI
-netarui dos salarios dos ultimas 24
Júlio Barata
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei -n» 5.451, de 12
de nmno de 1968, e da outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no
29 do
Art. 19 da Lei nv 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salàríos reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29 do Art. 19 da Lei
nc 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplícáveís aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coê

DECRETO N9 68.269 FEVEREIRO DE

DE

19 DE

1971

Concede autorizaçcIo à Sociedade SeguradOra Estrangeira para aumentar o capital de suas operaçôes no
Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização a
The London & Lancashíre Insuracce
Company Limited, com sede em Liverpool, Inglaterra, autorizada a funcionar no País pelo Decreto nc 4.901,
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de 16 de março de 1872, para aumen-

tar o capital destinado às suas operações de seguro no Brasil, de Cr$
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros) para Ct'S 490.000,00 (qua-

trocentos e noventa mil cruzeiros),
conforme deliberação de sua Diretoria, em reunião realizada a 19 de
junho de 1969.

Art. 2° :f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971;
1500 da' Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratíni de Moraes
DEORETO NQ 68.270 - DE 19
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede autorização à sociedade Sr;:guradora Estrangeira para ausnetitar o
capital de suas operações no Brasil.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU. da Constituição, decreta:
Art. 1(1 :É concedida autorização a
The Ldverpool & London & Globe Insurance Company Limited, COm sede
em Ldverpool, Inglaterra, autorizada a
funcionar no Pais pelo Decreto número 13.307, de 4 de dezembro de 1918,
para aumentar o capital destinado às
suas operações de seguro no Brasil, de
crs 350.000,00 (trezentos e cinqüenta.
mil cruzeiros) para Cr$ 400. OOO.OU
(quatrocentos mil cruzeiros) , COnforme
deliberação de sua Diretoria, em reunião realizada a 19 de junho de 1969.
Art. 2(1 :Ê:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971; 1509
da Independência ~ 83" da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratirã de Moraes

DECRETO N.o 68.271 - DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1971
Declara de utilidade pública a. Açáo
Social Nossa
Senhora de Fátima,
com sede em Brasília, Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tígo 81 item UI, da Constituição e
atendendo ao que COnsta do processo
MJ 53.064, de 1970, decreta:
Art. 1." E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1" da
Lei n.c 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1." do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Ação Social Nossa Senhora de Fátima,oom sede em Brasília, Distrito
Federal.
Art. 2,<;' reste Decreto entrará em
vigor na data de Sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971,
150.º da Independência e 83.º da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.º 68.272 - DE 19 »s
FEVEREIRO DE 1971
Concede
nacionalização á sociedade
Bates do Brasil Dtd.) sob a aenominação de Bates do Brasil- Papel e
Celulose S. A.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8~, item IH, da Constttuíção, c nos
têrmos do Decreto-lei nc 2.627, de
26 de- setembro de 1940, decreta:
Artigo 1.0 E' concedida nacionalização à
sociedade Bates do Brasil
Ltd., cujo objetivo social é a fabricaçã-o de sacos de papel multífolhados,
com sede na cidade de Wilming ton,
condado de New Castle, Estado de
Delaware, Estados Unidos da América,
autorizada a funcionar no Brasil,
através de Decretos Federais, o ultimo dos quais sob o n.v 67.029, de 10
de agôsto de 1970, sob a denominação de Bates do Brasil - Papel e
a
Celulose S. A., tendo em vista
transferência de sua sede social para
a cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, República Federativa co
Brasil, consoante declaração firmada
por seu representante legal, datada
de 4 de dezembro de 1970, com os Estatutos Sociais que apresentou, convenientemente elaborados em ooedíêncía à lei brasileira, e o capital social,
que era de Cr$ 19.943. 291,On (dezenove milhões, novecentos e quarenta e
três mil, duzentos e noventa e um
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'cruzeiros), elevado para Cr$
.
24.140.005.00 (vinte e quatro milhões,
-oento e quarenta mil e cinco cruzei:1"08), em virtude de: a) Fundo para
Correção Monetária de seu Ativo fixo;
b) Capitalização das ações recebidas
de outras Companhias; c) Reserva
para Manutenção do Capital de Giro,
consoante resolução da Diretoria,
aprovada em reuníáo realizada a 30
de abril de 1970.
Art , 2.9 l3:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de
fevereiro de 1971;
11:;'0.9 da
Independência e S3.? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus
Vinicius
Moraes

Pratini

DECRETO N.9 68.273 FEVEREIRO

de

DE 19 DE

DE 1971

O Presidente da ?l:;~Jública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item. IH, da Constituição e
tendo em VIsta o art. 11 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1.9 Fica criada, no Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério do Exército. e classificad.a, provisoriamente a função .aratirícada de Chefe da Seção Administrativa, símbolo 4-F, prevista na Regimento Interno da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, vinculada à Diretoria Geral de
Remonta e vetermárta, aprovado pelo
Decreto n.c 62.840, oe 7 de tur-no de
1968.
Art. 2.9 A despesa e-m a execucâc
dêste decreto será atendida pelos
cursos orçamentários próprios do Ministério do Exército.
Art. 3.9 Este D-ecreto entrará em
vigor na data da sua publtcaçâo, Tevogadas as díepcs-côes em coribráric.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971;
1501" da Independência e 839 da
República.

re-

Orlando Geisel

FEVEREIRO DE

DE 19 DE

1971

Reorganiza o Departamento Geral âc
Serviços do Ministério do Exército
e dá outras providências.

O Presidente da Republíca usando
da atribuição que ale confere o arttgo 81,_ item III da Constituição e de
acôrdo com o art. 46 do Decreto-lei n.c 20Q, de 2;::' de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1.9 O Departamento Geral de
Serviços, de que trata o Decreto número 68.117, de 27 de janeiro de 1971.
passa a ter a seguinte organlzaçâo
geral:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 2.1" A Chefia do Deparbnmento
Geral de Serviços compreende:
1) Chefe
2) Vice-chef~

'Cria junção gratificada no Quadro
de pessoal do Ministério do Exército, e dá outras providências.

EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N.'? 68.274 -

3) U' Subchefe
4) 2.1" Subchefe

Subchefe
Gabinete
Assessoria

5) 3.<)
6)
7)

Art. 3.° As Diretorias integrantes
do Departamento Geral de Serviços
são:
1) Diretoria
dência
2) Diretoria
3) Diretoria
4) Diretoria
5) Diretoria
nária
6) Diretoria
7) Diretoria
de
8) Diretoria
Dados

de Material de Intende
de
de
de

Subsistência
Transportes
Assistência Social
Remonta e Veteri-

Técnica de Saúde

Admíntstrattva de Saúde Processamento de

Art. 4.9 O Ministro do Exército expedirá os atos complementares para a
execução dêste decreto.
Art. 59 aetc Decreto entrará em vigcr na data de sua publicação. ficando revogados o Decreto n.c 68.117,
de 27 de janeiro de 1971, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971;
da Independência e 839 da
República.

1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
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DECRETO N.9 68.275 -

DE

19

DE

FEVEREIRO OE 1971

Reorganiza o Departamento ::l\3 Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército e dá outras providências.

o

Prestoente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI na Ccnstdtuíçâc, e de

acóroo com o ar! . 46 do Decre
to-lei n.c 200, de .:::5 de Ieverelro de

1967, decreta:
Art. 1.9 O Departamento de Eng-e-

nharia e Comunicações de que trata

o Decreto n.c 68.120, de 27 de [aneí-

ro de 1971, passa a ter a seguinte organização geral:
1) Chefia
2) Diretorias

Art. 2.Q A Chefia do Departamento
de Engenharia e Comunicações compreende:
Chefe
2) Vice-Chefe
3) Gabinete

1)

4) Assessoria
Art. 3.Q As Diretorias integrantes
do Departamento dé Engenharia e
Comunicações são:
1) Diretoria de Obras Militares
2) Diretoria de Obras de Cooperação
3) Diretoria de Patrimônio
4) Diretoria de Comurrícacões
5) Diretoria de Serviço Geográfico
Art. 4.9 O Ministro do Exército expedirá Os atos complementares para
a execução dêste Decreto.
Art. 5.9 11:ste Decreto entrará em vivigor na data de sua publicação, fi68.120, de 27 de janeiro de 19"71, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971:
150° da Independência e 83Çl da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

go 81, item In da Constituição, e de
acôrdo com o Artigo 46 do Decreto-lei n.c 200. de 25 de revereíro de
1967, decreta:

Art. 1.9 O Departamento de Material Bélico, de que trata o Decrete:
n.v 68.118, de 27 de janeiro de 1971,
passa a ter a seguin te organização.
geral:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 2.9 A Chefia do Departamento;
de Material Bélico, compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) Gabinete
4) Assessoria
Art. 3.9 As Diretorias integrantes
do Departamento de Material Bélico
são:
1) Diretoria de Armamento e Munição
2) Diretoria de Motomecanízacâo
3) Diretoria de Material de Engenharia
4) Diretoria de Fabricação e Recuperação
4.° O Ministro do Exército expedirá
Os atos complementares para â. execução dêste decreto.
Art. 59 ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação ficando revogados o Decreto número
68.118, de 27 de janeiro de 1971, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971:
150° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO

N.9 68.277 -

FEVEREIRO DE

DE

19

DE

1971

Reorganiza o Departamento Geral do'
Pessoal do Ministério do Exército
e dá outras providências.

Orlando Geisel

DECRETO NS 68.276 FEVEREIRO DE

ExECUTIVO

DE

19

DE

1971

Reorganiza o Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artd-

o Presidente da República, usando'
da atribuição que lhe confere {J artigo 81, item III da Constituição, e de
acôrdo com o Artigo 4.6 do Decreto-lei n.o 200, de 25 de revere.co de
1967, decreta:
Art. U' O Departamento Geral de
pessoal, de que trata o Decreto nú-

ATOS
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mero 68.121, de 27 de janeiro de
1971, passa a ter a seguinte organízação geral:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 25' A Chefia do Departamento
-Geral do Pessoal compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) 19 Subchefe
4) 2.9 Subchefe
5) Gabinete
6) Assessoria
Art. 3.9 Fica restabelecida a Diretoria de serviço Militar.
Art. 4.9 As Diretorias Integr-antes
.do Departamento Geral do Pessoal

..são:
1) Diretoria de Serviço Militar
2) Diretoria de Movimentação
3) Diretoria de promoções
4) Diretoria de Ina...Ivos e pensionistas
5) Diretoria de Cadastro e Avaliação
6) Diretoria de
Contencioso de
Pessoal
7) Diretoria de pessoal Civil
Art. 5.9 Fica extinta a Diretoria de
.Recrutamento.
Art. 6.9 O Ministro do Exército expedirá os atos complementares para
-execução dêste decreto.
Art. 79 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados ° Decreto n.c 68.121, de 27
.de janeiro de 1971, e demais dísposíções em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971:
1509 da Independência e 839 da

DECRETO N9 68.278 - DE 19
FEVEREIRO DE 1971

DE

Concede autorização
à Companhia
Delta Marine Drilling Co. para operação. em águas brasileiras, dos barcos Delta Marine 8 e Coral
Sea
Horee, de nacionalidade americana,
nos serviços que especifica.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe concede o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processe número 839, de 1970, do Ministério das Minas e Energia, decreta:
Art. 1Q E' concedida autorização à
companhia norte-americana Delta Ma__rine Drilling Co. para operar em
águas brastleíras, com os barcos especía üaados Delta Marine 8 e Coral Sea
Horse, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, mediante contrato entre as mesmas celebrado.
Art. 2\1 A autorização de que trata

êste Decreto vigorará pelo prazo de

dois anos, prorrogável, se necessário
à realização dos trabalhos que forem
contratados COIT' a Petróleo Brasileiro
S. A. - Petrobrás.
Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadae as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150Q

EMÍLIO G. MÉDICI

República.

Adalberto de Barros Nunes

EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel

DECRETO N.Q 68.279 -

205

Antônio Dias Leite Júnior

DE

19

DE FEVEREIRO DE

1971

,Abre ao Ministério do ltüericr o crédito extraordinário de Cr$ 75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de cruzeiros), e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TII, da Ccnetítuícâo. de acôrdo com o artigo 61, § 2\1, da Cons'tltuiçâc, combinado com o artigo 4<1 da Lei nc 4.320, de 17 de março de )964
e tendo em vista o disposto no artigo 1Q do Decreto ne {j6.731, de 11) de junho de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínistérfo do Interior, em favor da SecretariaGeral - (Entidades Supervisionadas) - Superintendência do Desenvolvi..
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menta do Nordeste (SUDENE), o crédito extraordinário de Crg 75.000.000,00.

(setenta e cinco milhões de cruzelrcs) , para atender às despesas díscrtmínadas a seguir:

o-s

19.00 19.03 -

1,00

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Secretaria-Geral - Entidades Supervisio-

nadas
Assistência c previdência
Assistência Social
19.03.03.04.1.134 -

Projeto

it

cargo da Superintendência do

Desenvolvimento do Nordeste (Assistência às Áreas e Populações Vitimas da
4.3.7.0 -

Seca)
Contribuições Diversas

15

eoo.ooo>

ArL 2,0 Os recursos correspondentes ao crédito extraordinário de que
trata o artigo anterior serão aplicados na forma do disposto nos artigos 24
alínea "a' , 26 e B3 da Lei n''

4.239, de 27 de junho de 1963.

'

Art. 3Q zste Decreto entrará em vigor na data de sua publíeaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de
República.

fevereiro de 1971;

1509 da Independência c 839 da:

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônic Delfim Netto
Joâo Paulo dos Re'ls Velloso
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO

N.O 68.280 DE
FEVEREIRO DE 1971

24

DE

Autoriza o funcionamento da Escota
Superior de Agronomia, do Espírito
Santo, sediada na cidade de Alegre,
no Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei n.v
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processe n."
203.679-71, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. !,C' Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior dê Agronomia do Espírito Santo, sob forma de
autarquia, sediada na cidade de Alegre, no Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° raste Decreto entrará ~m vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1971;
150.° da Independência e 83.r. da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N." 68.281 DE
FEVEREIRO DE 1971

24

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para a Agência Nacional
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artdgc
99, § 2.°, do Decreto-lei n." 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redlstríbuído, de acôrdo com o § 2.° do art. 3.° do Decreto
n.s 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
para o Quadro Especial de Pessoal da
Agência Nacional, 1 (um) cargo deRedator, código EC-305.20-A, ocupado por Renato Pereira Bíttencourü,
oriundo do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministértc das
Relações Exteriores.
Art. 2.° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância"
inquérito administrativo ou revísêc de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores remeterá, no prazo de 30 (trinta) «tas;

ATOS
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a contar da publicação dêste Decreto,
ao da Agência Nacional! o assentamenta funcional do servidor meneionado no artãgo 1.0
Art. 4.° O ocupante do cargo era
redistribuído continuará a perceber.
pela dotação do órggão ~de .orige~, ate
que o orçamento da Agência Nacional
consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante 10
cumprimento dêste ato.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de H'71;
150.° da Independência e 83.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
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DECRETO N'? 68.283 -

DE

25

DE

FEVEREIRO DE 1971

Retifica o Decreto n.e 68.166, de
fevereiro de 1971, publicado no
rio Oficial de 5 de fevereiro de
que concede reconhecimento de
sos da Faculdade de Filosofia,
ências e Letras de Penápolis Paulo.

4 Le
Diá1971,
CurCiSão

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíção,
decreta:
Art. 1° Fica retificado na forma
abaixo, o Decreto 119 68.166, de 4 de
fevereiro de 1971 que concede reconhecimento de Cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápoüs.
Mário Gibson Barboza
s. P.:
João Leitão de Abreu
-No artigo 19, onde se lê:
":f: concedido reconhecimento
aos
Cursos de Desenho, Matemática, Pedagogia
e
Licenciatura
em
Ciências
,l0
DECRETO N,O 68,282 - DE 25 DE
ciclo) , da Faculdade de Filosofia, CiFEVEREIRO DE 1971
ências e Letras de Penápolís, mande . tida pela Fundação Educacional
de
Autorização para funcionamento
Cursos da Faculdade de Ciências e
Letras "Tereza Martin" - S P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo nv CFE _
r198170, do Ministério da Educaçâc e
Cultura, decreta:
Pica autorizado o runArt. 1°
cionamento da Faculdade de Ciências
e Letras "Tereza Martin", do Instituto Educacional "Tereza Martdn".
com sede na capital do Estado de São
Paulo, com os Cursos de Letras Màtemática, Ciências Socías e Estudos
Sociais (Licenciatura para o F' cícjoi .

Leia-se:
":f: concedido reconhecimento

aos
Cursos de Desenho, Matemática, Letras, Pedagogia e Licenciatura em Ciências (19 ciclo), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápohs,
mantida pela Fundação Educacional
de Penápolís, S. P.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO

N9

68,284 -

DE

25 DE

FEVEREIRO DE 1971

Art. 29 .:E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrario.
Brasília, 25 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G.

Penápolís, S. P."

MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

Redistribui, com o respectivo ocupan.
te, cargo do Ministério dos Transportes para o Ministério da Indústria e do Comércio, e dã outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição Fe-
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deral, e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 29 , do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.

19 FICa

redístrtbuido, para o

Quadro de Pessoal -

Parte Especial

do Ministério da Indústria e do

Comércio, com o respectivo ocupante,
mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor, 1 (Um) cargo de
Conferente de Carga <Cr$ 508,03),

ocupado por Wanderley da Costa
Loureiro, integrante do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar, do Ministério dos Transportes e oriundo do
extinto Lloyd Brasileiro.
Art. 29 A redistribuição de que trata

êate Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal' do Ministério dos Transportes remeterá, rso
prazo de 30 t trinta> dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao do Ministério da Indústria e do Comércio
o assentamento funcional do servidor
redístrrbuído.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrtbuído continuará a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento do Ministério da Indústria e. do Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições. em contrário.
Brasilia, 25 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
E:M:ÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N9

68.285 ..:-

DE

25

DE

FEVEREffiO DE 1971

Autoriza c Ministêrio da Aeronáutica
a ceder, gratuitamente, à cempanha Nacional de Educandários
Gratuitos ~ Setor Distrital da Ilha
do Governador, Estado da Guanabara, o terreno que menciona.

O Presidente da República, usando

das atribuições qUe lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 39 do

artigo 64 e artigos 125 e 126, todos
do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de setembro de 1946, combinado com o parágrafo único do artigo 19 do Decreto-Ieí nc 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Mírrlsté.,
rio da Aeronáutica a ceder gratuitamente à Campanha Nacional de Educandários Gratuitos - Setor Distrital
da Ilha do Governador, Estado da
Guanabara - o terreno com a área
de 11.760 m2 (Onze mil setecentos e
sessenta metros quadrados) Iocahza.,
do no lado direito da Estrada do Galeão, contíguo ao que já lhe foi cedido pelo Decreto no 796, de 29 de
março de 1962.
Art. 29 A área ora cedida destinase à ampliação das instalações do
Centro Educacional Capitão Lemos
Cunha.
Art. 39 A presente cessão tornarse-á automàtícamente nula e tôdas as
benfeitorias que forem feitas no mencionado terreno reverterão ao Patrimônio da União, sem forma alguma
de tndenízaçào, se o imóvel, em qualquer época, no todo ou em parte, rõr
utilízano para tms diversos naquele
que lhe é destinado pelo artigo 29.
Art. 49 Quando do interêsse da Segurança Nacional, a presente cessão
poderá ser tornada nula, caso em que
a União indenizará as benfeítorías
feitas.
Art. 59 Na Delegacia Regional do
Serviço do Patrimônio da União será
assinado o competente termo de cessão, do qual constarão as condições a
que se refere o presente Decreto.
Art. 69 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 25 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
E:M:ÍLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello

DECREI'O

N9 68.286 DE
FEVEREIRO DE 1971

2U

DE

Declara caduco o Decreto n9 47.033,
de 14 de outubro de 1959.

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

AT03
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81, item rrr, da constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

ção) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, e teudo em vista o que consta no processo
DNPM - 6.693-54, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o Decreto número quarenta e sete mil
e trinta e três (47.033), de quatorze
(14) de outubro de 1959, que cedeu à
INDUMAR - Industrial de Mármores
Ltda., o direito de lavrar mármore, em
terrenos de propriedade de Deusdeth
Alves Ferreira, situado no lugar denominado Riacho Doce, Distrito e Município de Monjolos, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
150? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N° 68.287 -

DE

26

DE

FEVEREIRO DE 1971

Retifica o artigo 10 do Decreto número 43.251, de 24 de teoereiro de
1953.

O Prest-Iente da RepM~lIca, usando
da atrlb.iíçào que Iha ccnfere o ~J.r1i~Q
81, item III, da Constituição, nos
têrmos uo Decreto-lei n" 2L7, de :'>Ó ~<;:;
fevereiro de 1967 (Código de Míneração), altera.Io
pelo
Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1" Fica retificado o arbígo 1°
do D8U~:O número qcarenta c três
mil, duzentos e cínqtlonta e um
(43.251) {le vinte e quatro (24) do
fevereiro de mil noveoentoa e emquente e oito (1958), que passa a ter
a seguinte redação: Fica outorgado
ao
cidadão brasileiro
Theotônio
Baptista de Freitas, a concessão para
lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade no
lugar denominado
Beira da Serra, distrito e municfpío
de Pedro Leopoldo, Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte hectares,
oitenta e um ares e vinte centiares
(20,8120 ha), delimitada por um
hexágono irregular, que tem um vértice a quinhentos e cinqüenta metros (550 m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e nove
graus nordeste
(59 0 NE), do cemitério do povoado
e os lados a partir dêsse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros; trezent..:~ e seis metros
(306 rm , nove graus nordeste ."
.
(9 0 NE); sessenta metros (60 m) ,

oitenta e

~~m

graus noroeste .

. ..

(81° NW); duzentos e noventa metros (290 fi), nove graus nordeste
(9° NE); trezentos e oitenta metros
(380 m) , oitenta e um graus sudeste
(81 0 SE); quinhentos e noventa e seis

metros (596 m) , nove graus sudoeste
(9° SW), trezentos e vinte metros
(320 mj , oitenta e um graus noroeste (81 0 NW).
Art. 20 A presente retificação de
Decreto não fica sujeita. ao pagamento da taxa prevista pelo Código de
Mineração e será transcrito no Livro
C de
Registro das Concessões de
Lavra, da Divisão de Fomento da
Produção Mineral do Departamento
Nacional da
Producãc Mineral cio
Ministério das Min[.(,s"e Energia.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contr ário .
Bra81J.ia, 26 de fevereiro de 1971;
150 0 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECREI'O N9 68.288 FEVEREIRO

DE

DE 26 DE

1971

Declara caduco o Decreto n 9 45.785,
de 14 de abril de 1959.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei no 313,
de 14 de março de 19'67, e tendo em
vista o que consta no processo DNPÂ'/!
- 2.342-52, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o decreto número quarenta e cinco
mil setecentos e oitenta e cinco .....
(45.785) de quatorze (14) de abril de
mil novecentos e cinqüenta e nove
(1959-), que concedeu a porcelana e
Steatdta S.A., o direito de lavrar doIomita, no lugar denominado Agua
Quente, Distrito de Abapâ, Município
de Castro, Estado do Paraná.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
l'l.epÚblica.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Junior
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DECRETO N.o 68.289
FEVEREIRO

DE
DE 1971

26

DE

Revoga o Decreto n.O 50.792, de 15
de iunho de 1961, ou~o~ga. conces-

são e dá outras provzdenczas.

O Presidente da Repúhlica, usando

da atribuição que lhe confe!e. o~ artigo 81, item lII, da ConstltUlç:aO. e
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas,

Considerando que o Decreto nú-

mero 50.792, de 15 de junuo ele tsei,
outorgou concessão à Prefeitura Mu-

nicipal de Ituêta para
distributr
energia elétrica na sede do m,!mcípio de Ituêta, no Estado de Minas
Gerais;

Considerando
que a mencionada
Prefeitura está de acôrdo em transferir para a Centrais Elétricas---- de
Minas Gerais S. A. a concessão dos
serviços de energia elétrica da sede
do município de Ituêta, decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decreto
n.v 50.792, de 15 de junho de 1961,
que outorgou à Prefeitura Municipal de 'Ituêta concessão para dtetríbulr energia elétrica na sede ~o
município de Ituêta, Estado de Minas Gerais.
Art. 2'? É outorgada a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão para distribuir energia elétrica no município de Ituêta, Estado
de Minas Gerais, ficando autorizada
a estabelecer os sistemas de transmissão e distribuição constantes dos
projetos aprovados.
Art. 3.° A
concessionária
fica
obrigada a cumprir o disposto no
Código de Aguas, leis subsequentes
e seus regulamentos.
Art. 4.° A Concessionária concluirá
as obras' no prazo que fôr fixado no
despacho de aprovação dçs projetos,
executando-as de
acôrdo com
os
mesmos, com as modmcaçõee que
forem autorizadas, se necessárias.
§ 1.0 A concessionária ficará sujeita à multa diária de, até,
.
Cr$ 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros), pela
inobservância
do
prazo fixado, na forma da legislação
de energia elétrica em 'Vigor e seus
regulamentos.
§ 2.° O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de .éguas e Energia Elétrica.

Art. .5.° A presente concessão vigorará pelo
prazo de 30 (trinta)
anos.
Art. 6.° Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos,
reverterão
à
União.
Art. 7.° A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonárfa
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vígéncía da concessão, sob pena do seu
silencio ser interpretado corno desistência da renovação.
Art. 8.° Os bens e instalações que,
no momento, existirem em funcão exclusiva dos serviços de energia elétrica operados pela
concessionária
anterior, ficam desvinculados da
concessão, não podendo ser efetivada a sua retirada de serviço a
não ser quando da sua substituição
por equipamento equivalente, a ser
instalado pela nova concessionária.
Art. 9.° A Prefeitura Municipal de
Ituêta fica obrigada a requerer. no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a concessão ou autorização federal
necessária para
destinar o acervo
desvinculado ao seu uso privativo ou
a comunicar, no mesmo prazo, a desmontagem e retirada dos mencionador bens, em caráter definitivo.
Art. 10. O não cumprimento do
disposto no artigo anterior sujeitará
a Prefeitura Municipal de Ituêta à
penalidade prevista no
parágrafo
único do art. 181, do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957.
Art. 11. Os eventuais adquirentes
do acervo desvinculado ficam sujeitos ao cumprimento das determinaçõ.es contidas no Código de Aguas,
leís subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 12. O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMILIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO PODER EXECUTI"O
DECRETO N9 68.290 - DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1971
Declara caduco o Decreto ns 2.214,
de 22 de [aneiro de 1963

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item HI da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei n 9 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, e tendo em vista o que consta no processo
DNPM - 6.965-56, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o decreto número dois mil duzentos
e quatorze (2.214) de vinte e dois (22)
de janeiro de mil novecentos e sessenta e três (1963) que concedeu à
Companhia Cimento Ipanema o direito de lavrar hematita em terrenos
de propriedade de José Battalin, situado no lugar denominado Arado,
distrito e município de Salto de Firapara, Estado de São Paulo.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.291 - DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1971
Declara sem efeito o Decreto número
55.374, de 31 de dezembro de 1964

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item HI, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o decreto número cinqüenta e
cinco mil trezentos e setenta e quatro (55.374) de trinta e um (31) de
dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (1964). que concedeu à.
Cia. Cimento Portland Brasília, o direito de lavrar argila, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel denominado Fazenda
Taquaral, distrito e
munícípío de Corumbá de Goiás, Es-
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tado de Goiás, cujos direitos foram
incorporados pela Cía , de Cimento
Portland Rio Branco.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.292 - DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1971
Cancela o Decreto n 9 39.376, de
13 de [unnc de 1956

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, ítem IH da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineracào i , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. único, Fica cancelado o Decreto número trinta e nove mil trezentos e setenta e seis (39.376) de
treze (13) de junho de mil novecentos e cinqüenta e seis (1956), que concedeu à Porcelana Real S. A. o direito de lavrar caulím e associados em
terrenos de propriedade de Pedro
Roschel Chiste, no distrito de Parelheíros, município de São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasilia, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leüe Júnior

DECRETO ND 68.293 ,-- DE 26 DE
FEVEREIRO DE liln
Declara sem efeito o Decreto número
35.978, de 4 de açõsto de 1954.

o Presidente da República, usando
d? atribuição que lhe coru'ere o artigo 81, item III, da Constituição nos
têrmos do Decreto-lei n° 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o que consta no Processo DNPM 2.578-50, aecreta:
Artigo Único. Fica declarado sem
efeito o Decreto n° 35 978, de 4 de
agôsto de 1954, que concedeu à Emprêsa Acaica Emac S. A., o direito
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de lavrar diamante em terrenos situados nos lugares "Tr8S Cachos" e
"Jobo". no distrito de São .Ioâo da
Chapada, município de Diamantina,

Estado de Minas Gerais.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antõníc Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.294
FEVEREIRO DE

~ DE
1971

26

DE

Autoriza o Govérno to Estada de
Pernambuco a encampar os bens
e instalações vinculados «os seresços públicos de enerçía elétrica da
sede do
município
de Caruaru,
naquele Estado, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o artrgo 81, item lII, da Constituição e de
acôrdo com o artigo 167 do Código
de Águas,

Considerando as defíctêncías técnicas da Cooperativa de Melhoramentos de Oaruaru Ltda., concessionária
dos serviços públicos de energia elétrica na sede do município de Caruaru, Estado de Pernambuco;
Considerando que ínterêsses públicos relevantes reclamam a encampação dos bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrica da sede do . município de
Caruaru, Estado de Pernambuco,
face os resultados da intervenção
administrativa levada a
efeito DOS
serviços públicos de energia elétrica
da Cooperativa de Melhoramentos de
Caruaru Ltda., e determinada pelo
Decreto n'' 65.440, de 13 de outubro
de 1969, decreta:
Art. 1° Fica autorteaêo o Govêrno do Estado de Pernambuco a encampar os bens e instalações vt iculados aos serviços públicos de energia
elétrica existentes na sede do município de Caruaru, naquele Estado, de
que é titular a Cooperativa de Melhoramentos de Caruaru Ltda., por
fôrça do Decreto n'' 31.758. de 11 de
novembro de 1952.
Art. 2° Compete ao Govêrno do
Estado de Pernambuco o pagamento
da indenização dos bens e instalações
encampados, na forma da lei.

Art. 3° O Govêrno do Estado de
Pernambuco, após a imissão na posse
dos bens e instalações, admtnístrará,
diretamente ou através da Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE, os serviços públicos
de energia elétrica da sede do municípío de Oaruaru, até ::3.. outorga de
concessão.
§ 10 Durante
a
administração
provisória a que se refere êste artigo,
serão utilizadas pela entidade administradora as tarifas fixadas para a
Companhia de Eletrlctdade de Pernambuco - CELPE.
§ 2° Fica autorizado o Govêrno
do Estado de Pernambuco a proceder,
diretamente ou através da Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE, aos melhoramentos
e reformas capazes de assegurar um
adequado serviço à sede do município
de Caruaru.
§ 3° A execução das obras a que
se refere o parágrafo anterior fica
condicionada à prévia aprovação dos
respectivos projetos, por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
de Ministério dai' Minas e Energia.
Art. 4° O Govêrno do Estado de
Pernambuco, diretamente ou por
intermédio da Oompantua de Eletricidade de pcmambuoo
CELPE,
deverá requerer
a concessão, após
efetivar-se a encampaçâo resultante
de sentença judicial passada em julgado.
Art. 5° aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em cono-.

trárío .

Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1500 da Independência e 33° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.º 68.295 - DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1971
Concede autorização à Sociedade Seguradora Estrangeira para aumentar o capital dIZ suas operações no
Brasil.

O Presidente da República, usando
do da atribuição que lhe confere o

ATOS
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artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 1.9 É concedida autorização
à The Motor Union Insurance Company Límíted, com sede em Londres,
Inglaterra, autorizada a funcionar no
País pelo Decreto número 13.322,
de 11 de dezembro de 1918, para 2,U~
mental' o capital destinado às suas
operações de seguro no Brasil de
Cr$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil cruzeiros) para Cr$
.
3.060.000,00 (três milhões e sessenta
mil cruzeiros), conforme de'[iberacáo
de SUa Junta de Diretores, em reunião realizada a 3 de dezembro de
1969.
Art. 2.9 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971:
150.\1 ,da Independência e 83.\1 da
República.
.
EMÍLIO G. MÉDICI

MaJ'cus Vinicius Pratini
raes

dl:~

DECRETO N° 68.296 .- DE 26
FEVEREIRO DE 1971

ATo-

DE

Regulamenta o Decreto-lei n" 999, de
21 de outubro de 1969, que instituiu
a Taxa Rodoviária única,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 1° A Taxa Rodoviárh única,
instituída pelo Decrete-lei n- 999, de
21 de outubro de 1969, é devida por
todos os proprietários de veiculas automotores que se registrem ou licenciem para circular no território
nacional.
Art. 2° Os valôres a serem cobrados dos contribuintes da taxa
prevista no artigo anterior serão
fixados em Tabela que o Ministro
dos Transportes, por proposta do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, baixará anualmente. pro-o
duzindo efeitos no ano seguinte ao
de sua publicação no Diário Oficial
da União.
§ 1" Na fixação do valor a ser cobrado dos proprietários de veículos
automotores, levar-se-á em conta,
como base de cálculo, o pêso, avca-
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pacidade de transporte e o modêlo,

de tal modo que o seu valor não ultrapasse de 2% (dois por cento) do
valor venal do veículo.
§ 2° Entende-se por valor venal:
a) Para os veículos novos de fabricação nacional, o das tabelas dos
fabricantes de data mais próxima
daquela da Portaria do Ministro dos
Transportes;
b) Para os veículos nOV1S importados, o apurado junto a importadores idôneos, em publicações especializadas e junto aos órg-ãos públicos
que fiscalizem e controlem as Importações;
c) Para os veículos usados, o VaID!
médio apurado pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
segundo pesquisas que efetuará em
publicações especializadas, bolsas de
veículos, órgãos públicos de contrôle,
.regístro e tributação de transações
- com veículos usados.
§ 3° E' considerado veiculo nôvo
o registrado e licenciado pela primeira vez no Brasil.
Art. 3° Nenhum outro tributo,
além da Taxa Rodoviária Única, incidirá sôbre o registro c licenciamento de veículos automotor-es para circular em todo o território nacional.
Parágrafo único. E' vedada.. a cobrança de quaisquer taxas remuneratórias de serviços, administração e
emolumentos, além do valor fixado
na Tabela referida no artigo ~o.
Art. 4° A Taxa Rodovíárla única
será arrecadada pelos órgãos competentes dos Estados, dos 'rcrrttõ-toa e
do Distrito Federal e será cobrada,
anualmente, do proprietário, por veículo que registre e licencie.
§ 10 O comprovante conferido pelos órgãos arrecadadores do pagamento da Taxa Rodoviária única é
intransferível, exceto para outro veículo do mesmo proprletárto.
§ 2° No caso de registro de outro
veiculo. de maior valor, o contrtbuínte recolherá a diferença, obedecido
o disposto no Art. 6°.
Art. 5° E' o seguinte o calendário nacional de renovação anual de
registro e licenciamento de veículos
automotores:
I ~ Veículos com placa de identificação terminada nos algarismos 1,
2 e 3, até o dia 31 de março de cada
ano;
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II - Veículos com placa terminada
nos algarismos 4, 5 e fi, até o dia 80
de junho;
IH - Veículos com placa cujo úl-

timo algarismo seja 7, 8, 9 e 0, até
o dia 31 de outubro.
Parágrafo único. EXC8GO para registro inicial de veículo, admitir-se-á,
a requerimento do contribuinte, o
parcelamento do valor devido . da
Taxa Rodoviária única em prestações não excedentes a três. Neste
caso o licenciamento anual só será
definitivo após o último pagamento.
que deverá ser efetuado dentro dos
prazos previstos neste artigo.
Art. 6° O registro e licenciamento
iniciais de veículos automotores,
quando feito até 31 de março de cada

ano, ensejará o pagamento integral
do valor anual da Taxa Redoviaria
única previsto na 'I'abela em vigor,
para o modêlo do veículo. O registro
e licenciamento dentro de cada trimestre subseqüente, determinará a
dedução de 1/4 do valor da taxa, por
trimestre.
Art. 7° São isentos do pagamento
da Taxa Rodoviária 'Onica:
a) A União, os 'I'errttórtos, o DI~
trito Federal, os Estados, os MUl11cípíos e respectivas Autarquias, be~n
como as sociedades de economia
mista ou emprêsas estatais. quando
subvencionadas pela União, -rcrrtrcrios, Distrito Federal, Estados e
Municípios;
b) As Instituições de Caridade ~·e
conhecidas como de utilidade pública
pela União, Estados, Territórios ou
Distrito Federal, desde que comprovem, mediante documento extraído
de registro público, que não exercem
atividade lucrativa;
c) Os proprietários de veículos empregados em serviços agrícolas, quanto aos veículos que transitarem 1aosomente dentro dos limites de SU'1S
propriedades, ou quando- transit.a!1 do
por vias públicas, não sejam uttlízados em transporte de natureza comercial, entendido êsse como envolvendo pagamento de '_1UaIQue::.' especíe pelo uso do veículo;
d) Os turistas estrangeiros, portadores de "Certificados mtemactonau
de circular e conduzir", pelo prazo
estabelecido nesses certificados, mas
nunca superior a um ano, desde que
haja reciprocidade;
e) As Embaixadas, >JS Consulados,
os Escritórios ou Agências Estran-

geíras, acreditadas junto ao Govêrno
Brasileiro com direito a tratamentc
diplomático, comprovada a isenção
por documento a ser fornecido pelo
Ministério das Relações Exteriores e
respeitado o princípio de reciprocidade;
j) Os proprietários de ambulância,
quanto aos veiculas dessa natureza
utilizados em serviços de transporte
de pessoas sob atendimento médico e
desde que o transporte não se inclua
como parte do custo dos serviços
médicos prestados;
g) Os proprietários de máquinas
agrícolas e de terraplenagem, desde
que não circulem em víaa públicas.
§ 10 As sociedades de economia
mista e emprêsas previstas na alínea
"a" dêste artigo, para fazerem jus à
isenção, comprovarão, perante a autoridade arrecadadora, a existência
da subvenção, instruindo seu pedido
com exemplar da Lei Orçamentária
que a consigne e aviso ele crédito bancário da mesma.
§ 2° As isenções de que trata êste
artigo serão reconhecidas pelos órgãos arrecadadores dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, mediante a expedição ao proprietário
de um certificado de isenção.
Art. 80 Os proprfetárros ou possuidores de veículos automotorea, que,
depois da época de pagamento ria
Taxa Rodoviária única, transitarem
sem o comprovante dêsse pagamento, ficarão sujeitos a multa igual ao
valor do maior salário-mínimc vigorante no país, sem prejuízo da retenção do veículo.
Parágrafo único. O pagamento (':;pontâneo da Taxa Rodoviàrt-t única
fora dos prazos previstos no artigo 5°
sujeita o proprietário ac pagamento
de juros moratórios de 1 % ao mês,
contados a partir do último dia pre'visto para registro e Iícencíamento .
Art. 9° Os órgãos arrecadadores
procederão, de ofício ou a requerrmente dos interessados, às devoluções dos pagamentos indevidos ou
valóres cobrados em excesso. Os recursos de qualquer natureza, que digam respeito à Taxa Rodoviária
única, serão decididos pelas instàncías tributárias próprias dos Estados,
Territórios e Distrito Pederal ,
Art. 10. Os Estados, Territórios e
o Distrito Federal entregurâo ao Departamento Nacional de .jstradas de
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Rodagem, por intermédio do Banco
do Brasil, 40% do que arrecadarem
da Taxa Rodoviária única.
Parágrafo único. A quota prevista neste artigo será depositada à
conta e ordem do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem no
Banco do Brasil S. A. :1. te o vigésimo
dia útil do mês subseqüente ao da
arrecadação.
Art. 11 . A parcela destinada aos
Estados, Territórios, Dístrtto Federal
e Municípios será rateada na forma.
prevista nas respectivas legislações,
atendido o disposto no parágrafo
único do artigo 50 e com a destinação determinada no artigo (lo, -- ambos do Decreto-lei n" 989, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 12. Os Estados, Territórios e
Distrito Federal, por suas entidades
arrecadadoras, comunicarão trlmestralmente, até o vigésimo dia útn __
após o trimestre vencido, aos Distrt-"
tos Rodoviários Federais do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que tenham jurisdição no
local o seguinte:
a)
o total arrecadado até o último dia útil do trimestre e o número
de veiculas registrados no mesmo, especificando a arrecadacao e o número de veículos por munícípio ,
b) as datas e valôres dos depósi-

tos efetuados no Banco do Brasil
S. A., à conta e ordem do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
c) os valôres das parcelas entregues aos diversos órgãos rcspectívce,
mês a mês.
Parágrafo único. Os dados indicados neste artigo, quanto no registro de veículos, serão considerados
pelo Departamento Nacional de E~
tradas de Rodagem para atualização
dos cálculos de rateio das quotas dos
Municípios, no Impôsto Sôbre Combustíveis e Lubrificantes Liqtndcs e
Gasosos.
Art. 13. Compete ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem fiscalizar a execução dêste
Decreto.
Art. 14. Aos Estados 'I'errftórlos
e Distrito Federal, sem prejuízo ua
fiscalização do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, prevista no artigo anterior, incumbe, nas
suas respectivas jurisdições, Iiscali-

zar a arrecadação da 'rase Ro?-oviária única e a correta aplicação da
sua quota-parte segundo as prescrições do Decreto-lei n'' 999, de 21 de
outubro de 1969 e da tegtslação pro-

prta ,
Art. 15. Os órgãos dos Estados,
dos Territórios ou do Distrito Federal
com atribuição para, nos têrmos da
legislação de trânsito, registrar e licenciar veiculas para circular no território nacional, não concederão alteração de registro ou registro posterior ao inicial, nem üOllCederão renovação anual da licença quando os
seus proprietários se acnarem em debito para com o Departamento Nacional de Estradas de Rod8,gem (artigo 125 do Regulamento do Código
Nacional de Trânsito).
Art. 16. 1i:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David

Andr~aZGa

DECRETO N9 68.297 -

DE

26 DE

FEVEREIRO DE 1971

Subordinação da Fábrica de Material
de Comunicações

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rII, da Constituição, e
de acôrdo com o art. 46 do Decretolei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Passa a subordinar-se à
Diretoria de Comunicações a Fábrica
de Material de Comunicações.
Art. 29 O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à execução dêste decreto.
Art. 39 ::Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
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DECRETO N9 68.298 -

DE

DO

26

PODER

DE

FEVEREIRO DE 1971

Modifica Regulamentos de Organizações Militares do Exército e dá ou-

tras providências.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, inciso III, da Constituição, de-

creta:
Art.

19

No Regulamento para a

Fábrica Presidente Vargas (R-32).
aprovado pelo Decreto no 878, de 3 de
junho de 1936, são revogados o no 2
do Capitulo I da 3l!- Parte, o "Quadro
de Organização da Fábrica de Pólvora e Explosivos de Piquete" e o "Quadro I - Oficiais".
Art. 2g São revogados os artigos
177. 178, 181 e seus parágrafos, 182,
185, 186; 191 e seu parágrafo único,
192, 185, 202, 206, 216, 239 e seu parágrafo único e 241 e seus parágrafos

e o § 19 do artigo 200, do Regulamento dos Hospitais Militares, Policlínicas e Postos de Assistência Militar
(R-33), aprovado pelo Decreto número
1.374, de 14 de janeiro de 1937.
Art. 39 No Regulamen to do Campo de Instrução de Gerlcínó (R-1S0).
aprovado pelo Decreto nc 2.543, de 24
de março de 1938, são feitas as seguintes modificações:
a) O artigo 32 passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 32. A Administração do
Campo compõe-se de:
1 - diretor;
1 - fiscal;
1 - ajudante;
1 - auxiliar;
1 - tesoureiro'
1 - veterinário,
e demais elementos necessários ao
seu funcionamento".
b) ;E' revogado o artigo 33.
c) Os títulos "Do Tenente de
Jnfantaría Auxiliar", "Do Tenente de Administração" e "Do Tenente Veterinário", do Capitulo
V. passam a ser. respectivamente,
"Do Auxiliar" "Do Tesoureiro" e
"Do Veterinário".
d) Os "caput" dos artigos 37, 38
e 39 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 37. Ao Auxiliar compete:

EXECUTIVO

Art. 38.
pete:

Ao Tesoureiro

Art. 39.
pete:

Ao Veterinário com-

COm-

.

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

Art. 49 No Regulamento da Farmácia Central do Exército (R-128),
aprovado pelo Decreto nc 11.123, de
22 de dezembro de 1942, os artigos 711
e 9Q passam a vigorar com a redação
que se segue:
"Art. 79 Ao Gerente Técnico
compete:
a)
b)

.
..................•..•.......

Art. 9° As funções de Tesoureíro-Almoxarlfe serão exercidas
cumulativamente por oficial do
Serviço de Intendência do Exército, ao qual competem as atribuições em vigor previstas nos Regulamentos nv 1 e 3, no que fôr
aplicável ao Estabelecimento".
Art. 59 No Regulamento da Escola Técnica do Exército, aprovado
pelo Decreto no 14.947, de 6 de março de 1944, o artigo 47 passa a vígorar com a redação que se segue:
"Art. 47. Para o exercício de
suas funções o Comando disporá
de serviços administrativos compreendendo:
- Subcomandante que exercerá cumulativamente as funções de Subdiretor de Ensino;
- Fiscal Administrativo;
-

-

Secretário-Ajudante:

Tesoureiro - Almoxarife,
do
Serviço de Intendência do
Exército:
Pessoal civil efetivo, de acôrdo com o Quadro de lotação
dos funcionários civis do Ministério do Exército.

Art. 69 São revogados o artigo 137
e os quadros de que trata o mesmo
artigo e o § 29 do artigo 200, do Regulamento Geral dos Parques de Mo..
tomecanizaçâo, aprovado pelo Decreto
nv 19.602, de 13 de setembro de 1945,
e alterado pelo Decreto no 22.044, de
13 de novembro de 1946.
Art. 79 No Regulamento das Colônias Militares de Fronteira na
Amazônia (R-192). aprovado pelo Decreto nv 45.479. de 26 de -fevereiro de

ATOS DO PODER EXECUTIVO
1959, a letra a) e o § 7° do artigo 36
passam a vigorar com a redação qUE:
se segue:
"Art. 36
.
a) pessoal militar móvel:
- comandante da Colônia;
- comandante da Unidade Militar'
- subalternos;
- oficiais de Serviços;
- sargentos auxiliares da Administração da Colônia não
enquadrados nas exigências
do Aviso 460, de 28 de julho
de 1950;
sargentos integrantes da Unidade Militar, não enquadrados nas exigências do Aviso
460, de 28 de julho de 1950;
Na Colônia Militar Tipo
B, o pessoal militar e civil
corresponderá ao efetivo milítar previsto e à amplitude
da Colônia".

§ 7'?

Art. 8° este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repú.blica.
EMÍLIO G. MÉDICI
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de Queiroz Cobra, Integrante do Quadro de Pessoal - Parte Especial. do
Ministério da Agricultura.
Art. 29 A redistribuição de que t,1·<I."
ta êste Decreto não homologa SItuação que, em virtude de sindícáncía,
inquérito administrativo
ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá no
prazo de 30 (trinta) dias a c{)~t9.r
da publicação dêste Decreto ao
";0
Instituto Brasileiro
de Désenvoi'lImenta Florestal o assentamento funcional do servidor redístrtbuído.
Art. 49 O ocupante do cargo ora redistrfbuído
continuará a
perceo useus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamcuJo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal consigne os recursos necessários ao pagamento ra
despesa resultante
do cumprímentn
deste ato.
Art. 59 f;ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, rÇ\'C;vagas as disposiçõ-es em COD trár:o
Brasília, 1 de março de 1971;
da Jndependêncla e 839 da
República.
150~

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N.r~

68.299

DE 1 DE

MARÇO DE 1971

Reâistriõui, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, e dá eutras providências.

o

Presidente da República, usan-;o
das atribuições que lhe confere o ~T
tigo 81, item rrt, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1'" Fica redístrtbuídc. para o
Quadro de Pessoal _.- Parte Espect~,:,
do Instituto Brasileiro de Desen volvímento Florestal, com a respectiva
ocupante, 1 (um) cargo te Pesquisador em Botânica, código
.
TC-1501.22.C, ocupado por Lourdes

DECRETO N9 68.300
DE 1Q DE
MARço DE 1971
Retifica o Decreto a.v 66.716, de 15 de
junho de 1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constátuíçâo, deereta:
Art. 19 Fica retificado, na rorma
abaixo, o Decreto nv 66.716, de 15 de
junho de 1970 que dispõe sôbre o banimento do Território Nacional
de
Aderval Alves Coqueiro e outros:
Onde se lê:
"Carlos Frederico Faíal de Lira."
Leia-se:
Carlos Eduardo Fayal de Lyra.

218

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 2Q ~ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 1'? de março de 1971;
15'09 da Independência e 339 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Atireão Buzaid

DECRETO NQ 68.301 -

DE

1

DE

MARÇO DE 1971

Confisca bens de Aerton Menezes Silva, e dá outras providências

o Presidente da. República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
artigos 89 do Ato Institucional nc 5, de
13 de dezembro de 1ge1J, e artigo 1c
do Ato Complementar nv 42. de -27 de
janeiro de 1969, tendo em vista o que
consta dos autos de investigação sumarta 144- 69 da Comissão Geral de
Investigações, decreta:
Al't. 19. São confiscados e íncorporadce. ao patrimônio co Estado de 8e1'gij)B', nos têrmos dos artigos 1q e 3Q
do Ato Complementar nv 42 de 27 de
janeiro de 1969, e pela forma dos artigos 5(·' e 89 do Decreto-lei 359, de
17 de dezembro de 1968, com a redação dada pelo artigo 19 do Decretolei nv 760, de 13 de agôsto de 1969,
os eegutntes bens pertencentes a Aerton Menezes Silva:
1 um terreno situado no lugar
denominado Raposo-Arácaju, adquirido por Escritura Pública de compra e
venda em 8.11.67, registrado no Cartórit. do 19 Ofício da Comarca de Aracaju - Sergipe às fls. 141 v 143 livro
293;

2 -~ um terreno situado no lugar denominado Atalaia Velha, adquirido por
Escritura Pública de Compra e Veneta
em 18.1.1966, registrado no Cartõrro
do 59 Ofício da Comarca de Aracaju
_. Sergipe às fls. 298, livro 284.
Art. 21'. Este Decreto entrará em
vigur na data de sua publícaçâo revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de março de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.302 -

DE 1 DE

MARÇO DE 1971
Confisca bem de Antonio d\lS Santos
Netto e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
artigos 89, do Ato Institucional nc 5.
de 13 de dezembro de 1968 e artigos
19 e 39, do Ato Complementar ris 42,
de 27 de janeiro de 1969, tendo em
vista o que consta dOR amos üe investigação sumária n.s 226-70 da Comissão Geral de Investigações, decreta:
Art. 19 lt confiscado e incorporado
ao patrimônio do Muníciplo de Barra
do Jacaré, Estado do Paraná, nos
têrmos dos artigos 19 e 3 9 do Ato
Complementar nv 42, de 27 de janeiro
de 1969, e pela forma do artigo 59,
do Decreto-lei nc 359, d-e 17 de dezembro de 1968. com a redação dada
pelo artigo 19 do Decreto-Lei nv 760.
de 13 de agôsto de 1969 o seguinte
bem de propriedade de Antonio dos
Santos Netto:
- 1 (um) lote de terreno, com a
área de 1041,00m2, situado na MuniCIpiO de Barra do Jacaré, Comarca de
.Iacarêztnho, confrontando com propriedades de José Branco; com o Córrego do Barreiro; com João dos Santos e com a estrada que vai à Cidade de Andirá, e respectivas benfeitorias representadas por umn casa de
tijolos coberta de telhas, imóvel êsse
havido, o terreno por compra feita a
Maria José do Nascimento, por escrrtura lavrada nas notas do 'J'abahãc
de .Iacarezinho, Estado do Paraná,
em 30 de dezembro de 1950, e as benfeitorias por construção própria, encontrando-se o titulo de propriedade
transcrito sob nv 6.306, fôlhas 234, do
Livro 3-G no Registro de Imóveis da
Comarca de Jacaràzlnbo, Estado do
Paraná.

Art. 2° 1tste Decreto entrara em
vígnr na data de sua publ-caçâo, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 1 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.9 da
República,
l!.""'M.íLlO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

ATOS
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DE

DO PODER EXECUTIVO

1

DE

Confisca bem de Osvaldo Teixeira de
Melo e dá outras proouiêncíae,

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem Os
artigos 89 do Ato Institucional n'' 5
de 13 de dezembro de 1968, e artigo
19 do Ato Complementar nc 42, de 27
de janeiro de 1969, tendo em vista
o que consta dos autos de investigaçào sumária número 00546 de ~969 da.
Comissão Geral de Investigações, decreta:

Art. 19 f: confiscado, na forma ao
artigo 89 do Ato Institucional nv 5, de
13 de dezembro de 1968, e artigo 1Q ,
do Ato Complementar nc 42, de 27
de janeiro de 1969, e incorporado nos
têrmos do artigo 39 do Ato Complementar nc 42, de 27 de janeiro de
1969. ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarína, o bem abaixo discriminado, de
propriedade de Osvaldo Teixeira de
Melo:
- 1 lote de terreno e benfeitoria,
com a área de 3.497,OOm2, situado na
Cidade de Ilhota, sede do Mumcipío ao
mesmo nome, adquirido por Osvaldo
Teixeira de Melo por escritura de compra e venda lavrada em 4 de abrü de
1951. e devidamente transcrtta no livro
3 - "J", a fls. 198, sob nv 16.472, em
13 de abril de 1951, no Cartório do 19
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, nâo se encontrando averbada.
naquele Cartório, a mencionada benfeitoria, composta de uma case
de
alvenaria com área de 216,247m~.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação tevegadas as disposições em contrário.
BrasHia, 1 de março de 1971:
lS09 da Independência e 839 da
República.
EiVIÍLro

G.

MÉDICl

Alfredo Bu:zaid

DECRETO N9 68.304
MARÇO DE 1971

DE

19

Confisca bem de Airt.on Teixeira
Melo e dá outras providências.

DE

ae

o Presidente da Repúb-lica, no uso
das arbíbuícões que lhe conferem os
artigos 89 do Ato Institucional no 5

de 13 de dezembro de 1963, e ai'tígo
19 do Ato Complementar nc 42, de
27 de janeiro de 1969, tendo em vista
o que consta dos autos de investdgaçáo
sumária n.c 00546-69 da Comissão
Geral de Investigações, decreta:
Art. 19 li: confiscado, na forma co
artigo 89 do Ato Institucional 119 B, de
13 de dezemb-ro de 1968, e artigo }9
e seu parágrafo único, do Ato Complementar nv 42, de 27 de Janeiro de
1969, e incorporado, nas termos ão artigo 3.9 do Ato Complementar n.v 42,
de 27 de janeiro de 1969, ao patrimônio
da Prefeitura Municipal de Ilhota, o
bem abaixo discriminado, de propriedade de A1rton Teixeira de Melo:
- 1 terreno representado pelos lotes
nvs 339 e 340, situado. em Jtajai, no
lugar denominado Barra do Rio, com
a área de 592,50m", transcrito a fls.
136 do Livro nc 3,sob O número de
ordem 5~1, em data de 22 de abril de
1967. do Cartório do 29 Oficial do Registro de Imóveis, vítalícío, da Comarca de Itajai.
Art. 2Çl 1tste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.305
MARÇO DE 1971

DE 19 DE

Altera o artigo 89 do Decreto n9 6·7.052,
de 13 de aaõsto de 1970.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constrtuíçao, aeereta:
Art. 19 O artigo 89 do Decreto li'?
67.052, de 13 de agôsto de 1970 passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 89 Fica o Presidente 60
GEER autorizado a representar a
União Federal em todos os atos
relacionados com a execução do
contrato de empréstimo :il9 236
SF-BR, celebrado com o BID em
16 de fevereiro de 1970 bem corao
do Programa de Eletríflcaçáo Rural dêle decorrente."
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Art. 29 :E:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Círne Lima

Antônio Dias Leite Júnior

João

Paulo dos Reis

DECRETO N'? 68.306

Velloso

DE

2

DE

MARÇO DE 1971

Concede reconhecimento à Facutdade
de
Medicina de Rio Grande,
dei
Fundação Cidade do Rio Grande,
RS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artrgo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47) da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de ~969, e tendo em vista
o que consta do Processo nc CFE
1.841, de 1970, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 l!: concedido reconhecimento
á Faculdade de Medicina de Rio Grande, da Fundação Cidade do Rio Grande com sede na cidade do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 zste Decreto 'entral'f.\, em
vigor na data da sua publicação, I'€:vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.307 MARço DE 1971

DE 2 DE

Reconhece o Curso de Matemática, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Araraquara, no Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tigo 81, item III, da Constituição, de
ec-r-to com o artigo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968, aiArt , 19 l!: concedido reconhecimento ao Curso de Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, sediada na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo e mantida pelo Covêrno do
mesmo Estado.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de março de 1971;
da Independência e 8So da
República.
150°

El\1ÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinlto

DECRETO

N9

68.308
1971

DE 2

cc

MARÇO DE

Concede
reconhecimento aos Cursos
que menciona.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei 1)9 ••
5.540, de 28 de novembro de 1963, alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo no 200.575
de 1971 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 l!: concedido reconhecimento
aos Cursos de Ciências Sociais, Pedagogia, Letras e História, da Paouldade de Filosofia, Ciências e Letras
de São José do Rio Pardo, Estado
de São Paulo.
Art. 29 mste Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
1509

da

2 de março de 1971;
Independência e 8S9 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

ATOS
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DE 3 DE

Manoe! da Silva Macêdc
Raimundo Pereira Teixeira

3 -

4 -

1971
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EXECUTIVO

Operador de Carga CT-312.3.B
Declara de utilidade pública o Lar
Anália Franco, com sede no Estaaa
na Guanabara.

o Presidente da República, usanuc
da atribuição que lhe confere o artigo 3:, item III, da Constdtuíçào e

atendendo ao que consta do Processo
MJ - 934, de 1961, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1931),
combinado com o artigo IOdo W~gu
lamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, o Lar
Anália Franco, com sede no Estado da
Guanabara.
AI·t. 29 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68,310
MARÇO

DE

3

DE

DE 1971

Redistribui, com os respectiVos ocupan~
tee, cargos do Ministério dos Transportes para o Ministério das Minas
e Energia, e dá outras providencias,

o Presidente da República, 'usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art.. 19 Ficam redistribuidos, para
o Quadro de Pessoal - Parte msoecíal, do Ministério das Minas e Energia, com os respectivos ocupantes,
mantido o regime jurídico e prevtdenciário dos servidores, os cargos abaíxo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar.
do Ministério dos Transportes:
1) oriundos dos Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração
do Põrto do Pará:
Operador de Carga CT-312. 7 ,A

1 - Firmo Corrêa de Oliveira
2 - Marciano Mota de Souza

Raimundo da Silva Cardoso

1 -

Escriturário AF-202.1O. B
1 - Arnóbio dos Santos Gomes
Auxiliar de Artífice A-202.5

Oswaldo Mendes da Silva Ge-

1
maque

Oficial de Administração AF-201.12.A

Arltnda Batista de Sales
Cr$ 552,32

1

2° Maquinista 1 -

João de Deus
Tratonsta CT-402. 7.A

Muniz Eleres
João Batista Beltrão da Silva
Art. 29 A
redrstríbuíçào de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Mlnístérto dos Transportes remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao Mtnístérlo das Minas e Energia. o assentamento funcional dos servidores redistribuídos.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redtstrlbuídos continuarão a perceber pela dotação do órgão de origem, até que o orçamento do Ministério das Minas e Energia consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5? ::E:ste Decreto entrará em
VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.
1 -

Edímnson

2 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Dnoiâ A ndreazza
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.311 MARÇO DE

DE 3

DE

1971

Redistribui, com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio, cargo originário do ex-Departamento de Correios e Telégrafos.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo

222

ATOS

DO PODER

81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 99, § 29,
do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 19 Fica redistríbuido, para o

Quadro de Pessoal -

Parte Perma-

nente - do Ministério da Indústria e
do Comércio, 1 (um) cargo de Contador, código TC-3D2.21.B. ocupado por
Marly Vieira
Brito,
integrante do
Quadro de
Pessoal do ex-Departamento de Correios e Telégrafos, atual
Emprêsa Brasileira de COrreios e Telégrafos, do Ministério das Comunicações.
Art. 29 O órgão de pessoal a que

está vinculada a
servidora de que
trata o artigo anterior remeterá ao do
Ministério da Indústria e do ComérC~{). no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto, o
seu assentamento funcional.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vlrtU::2 de sindicância, inquérito admtmstrativo ou
revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4<:1 A ocupante do cargo ora
redistribuído
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Indústria e do Comércio consigne recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 rsste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratimi de Morae.s
Hygino C. coreeui

DECRETO NQ 68.312
MARÇO DE 1971

DE 3

Dispõe sôbre o programa oficial
Voz do Brasil."

o

DE

"A

Presidente da Repúb-lica, no uso
da atribuição que lhe confere Q artigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. te Durante os prlmeíros dez
minutos do programa "A Voz do Bra-

EXECUTIVO

sfl" poderá ser retransmítddo noticiário geral fornecido por agencias nacícnais e internacionais, desde que essa
retransmissão não prejudique a programaçâo oficial.
Art. 2<:1 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

soao

MÉDICI

Leitão de Abreu

DECRETO N'" 68.313
MARço DE 1971

DE 3 DE

Concede autorização à Emprêsa BraM
sileitra de Operações Submarinas _
EBOS - Ltda. para operação, em
águas brasileiras, da. embarcação de
bandeira americana "P. E. Foote"
e sua tripulação
estrangeira, nos
serviços que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH. da Constituição e tendo
em vista o Decreto no 63.164, de 26
de agôsto de 1963 decreta:
Art. 19 É concedida autorizacão à
Emprésa Brasileira de Operações -Submarinas - EBOS - Ltda. para operai' em águas brasileiras com a embarcação
especializada de bandeira
americana "P. E. Foote" e sua tripulação estrangeira, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, na instalação de uma
monobóia para o Terminal Marítimo
Almirante Soares Dutra, em Tramandai, no Estado do RIO Grande do sul.
Art. 29 A autorização de que trata êste Decreto vigorará até 30 de junho de 1971, prorrogável se necessário
à realização dos trabalhos que forem
contratados com a Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS.
Art. 39 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
1509 da Independência e 83\1 da
Repúblíca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N'? 68.314
MARÇO

lho enumerados nas letras "b" e
"c" do artigo .

DE 3 DE

DE 1971

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

Da nova redação a dispositivos do Decreto n9 63. 177, de 27 de agosto de
1968, que dispõe sobre o Programa
Especial
de
Bôlsas de
.srncc
(PEBE) e da outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que . lhe c0J:?fe~e_ o artigo 81, item lU, da Constdttnçao, oeereta:
Art. lQ Os artigos 19 e 2Q do Decreto nv 63.177, de 27 de agôsto de
1968, passam a vigorar com a seguinte
redação;
li Art.
1Q O Programa Especial
de Bôlsas de Estudo (PEBE), ínstituido pelo Decreto nc 57.870, de
25 de fevereiro de 1966, destina-se
a assegurar ensino médio a trabalhadores sindicalizados e empregados de Sindicatos, Federações e
Confederações, seus filhos e dependentes, seja através da otstrtbuiçâo de Bôlsas de Estudo, ou sob
modalidade outra, inclusive de auxílio na formação de cooperativas
educacionais sindicais, de nnôrdo
com o que dispuser o seu Regimento Interno, e será regulado
pelas normas constantes do presente Decreto."
"Art. 21? A distribuição das
Bolsas de Estudo outorgadas pelo
PEBE ter-se-a por intermédio dos
sindicatos aos respectivos associados e empregados seus, filhos e
dependentes, bem como pelas entidades de grau superior a seus
empregados e aos filhos e dependentes dêstes."
"Parágrafo único. A viúva de
associado ou empregado de quaisquer das entidades constantes
deste artigo, pudera candidatar-se
a Bolsa até ao ano SUbseqüente
àquele em que ocorreu o talecrmenta do associado ou 'empregado."

Art. 2'? O § 5Q do artigo 5'? e seu
inciso II, do Decreto nc 63.177 de 1968,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"~t. ~

.

5Q Será de três (3) anos o
mandato dos membros do Conse§

II _ Será permitida
apenas
uma recondução dos representamtes dos trabalhadores, cumprmdo
às Confederações efetuarem ':j rodizio nas indicações, de sorte que
os escolhidos para a representaçao
pertençam a entidades sindicais
de categorias diferentes."
Art.. 39 O artigo 81? do Decreto nv
63.177 de 1968 é acrescido do seguinte
parágrafo:
"Parágrafo único.
As disposições
previstas neste artigo serão aplicadas,
no que couber, às entidades de grau
superior, em relação aos respectdvos
empregados, seus filhos -e dependeuteso"
Art. 4'? ltste Decreto entrará em
_Vigor na data de sua publicação, revo ..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de
1971;
150'" da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. M'EDICI

Júlio

Barata

DECRETO N." 68.315 MARÇO DE

DE

4

DE

1971

Decreta interv.enção federal no Municipio de SalVaterra, no Estado do
Pará, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 3.°, do Ato Institucional n.s S, de
13 de dezembro de 1968, e artigo 182
da Constituição Federal, resolve:
Art. 19 Fica decretada a intervenção
federal no Município de Salvaterra,
no Estado do Pará.
Art. 2.° Fica nomeado Interventor
no Município acima o Capitão-deFragata R/I Paulo Ribeiro de Almeida, que tomará posse perante o Ministro de Estado da Justiça.
Art. 3.° aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 4 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 68.316 -

DE

4

DE

MARÇO DE 1971

Autoriza o Govêrno do Estado do Rio
de Janeiro a encampar os bens e
metosoçôeu
vinculados a serviços
públicos de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro e dá outras 'lJ?'ovidências.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo
81. item liI, da Constdtmção e de
acôrdo com o artigo 167 do Código de
Águas,
considerando que Interêsse público
relevante reclama a encampação doa
bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia elétrica, nos
distritos de Bom Jesus de Itabapoana e Carabuçu, município de Bom
Jesus de Itabapoana, e nos distritos
de Santa Maria e Santo Eduardo,
município de Campos, todos no Estado do Rio de Janeiro, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Govêrno
do Estado do Rio de Janeiro a encampal' os bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrrca nos distritos de Bom Jesus
de Itabapoana e Carabuçu, município
de Bom Jesus de Itabapoana, e nos
distritos de Santa Maria e Santo
Eduardo, munlcípío de Campos, todos no Estado do Rio de .Ianeíro, dos
quais é titular a Emprêsa Luz e Fôrça de Itabapoana Ltda., respectivamente, pelo Decreto nv 34.383, de 27
de outubro de 1953, no distrito de
Bom Jesus de Itabapoana, e Decreto
nv 48.416, de 24 de junho de 1960)
nos distritos de Carabuçu, Santa Maria e Santo Eduardo.
Art. 29 Compete ao Govêrno do Estado do Rio de Janeiro o pagamento
de indenização dos bens e ínstalaçóea
encampados, na forma ~a lei.
Art. 3Q O Govêrno do Estado do
Rio de Janeiro, após a imissão na
posse dos bens e instalações, admírnstrará, diretamente ou através da
Centrais Elétricas Fluminenses S .A.,
os serviços públicos de energia elétrtca nos distritos relacionados no artago 19, até a outorga de concessão.
§ 19 Durante a administração provisória a que se refere êste artigo serão utilizadas pela en tidade administradora as tarifas fixadas para a
Centrais Elétricas Fluminenses S.a ..

§ 29 Fica autorizado o Govêmo do
Estado do Rio de Janeiro, .1 proceder,
diretamente ou através da Centrais
Elétricas Fluminenses S.A., aos melhoramentos e reformas capazes de
assegurar uma adequado serviço de
energia elétrica aos rerertdos distritos.
§ 39 A execução das obras a que se
refere o parágrafo anterior fica condicionada à prévia aprovação dos respectivos projetos, pela Diretora
da
Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 49 O Govêrno do Estado do
Rio de Janeiro, diretamente ou per
intermédio da Centrais Elétricas Plumínenses S. A.,
deverá requerer a
concessão, após etetívar-se a encampação resultante de sentença judicial passada em julgado.
Art. 59 :a:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de
março de
1971;
1509 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.317
MARÇO DE 1971

DE 4

DE

Dispõe sôbre o enquadramento de
servidores do Ministério do Exérci...
to, amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei n9 4.069,
de 11 de junho de 1962, e dá oeiras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item II!, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único d.o artigo 23 da Lei. .....
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, 6
o que consta do Processo nc 285. de
1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto nv 61.698, de 13 de novembro de 1967, que apr.ovou o enqua-
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dramento dos servidores do
.río do Exército, beneficiados
rágrafo único do artigo 23
nv 4.069, de 11 de junho de

Míntsté-

pelo peda Lei..
1962, para efeito de serem incluídos um cargo na Classe de Cozinheiro,
.
A-501.5.A, e um cargo na Classe de
Serviçal, GL-102.5.A, e nêles consí..
derados enquadrados, respectívamente, João de Deus Pereira e Henrique
Rodrigues Dias, a partir de 15 de junho de 1962.
Art. 29 Na execução dêste decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nv 61.698, de 13 de
novembro de 1967.
Art. 39 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N9 68.319 MARÇO DE 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública o Erlucandário Imaculado Coração ele
Maria "Dona Maria Queiroz Pedro$0", com sede em M cua, Estado ae
São Paulo.

o Presidente da República, usanoo
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçâo e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 53.890, de 1970, Decreta:
Artigo único. lt declarado de utntdade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto ;;:],Q ••••
50.5:7, de 2 de maio de 1961, o Educandário Imaculado Coração de MaBrasília, 4 de março de 1971;
"Dona Maria Queiroz Pedroso",
1509 da Independência e 839 da - .ría,
com sede em Mauá, Estado de São
República.
Paulo.
Art. 29 zste Decreto entrara em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO

NQ

68.318 1971

DE

õ

DE

MARÇO DE

Declara de utilidade pública a Un!ao
Espírita" Paz e caruuute", com sere
em Aruçatuoa, Estado de Suo Pir,uW.

O Presidente da República, usaudo
da atribuição que lhe confere o art1go 8:·, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 60.995, de 1969, decreta:
Art. Iv lt declarada de utjüdsde
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ...
õO.517, de 2 de maio de 1961, a untao
Espírita "Paz e Caridade", com sede
em Araçatuba, Estado de São Paulo.
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de março de 1971;
1509 da Independência e 83~ da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Alfredo Buzaid

Brasília, 5 de março de 1971;
1509 da Independência e 83l? da
República.
EMíLIO G. MêDICl:

Alfredo Buzaid

DECREI'O N9 68.320 - DE 5 DE
MARço DE 1971
Dá nova redação ao artigo 44 do Regulamento da Irurpetoría-Genü da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
n Q 64.284, de 31 de março de 1969.

o Presidente da República, usando
da atríbutçâo que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, aeereta:
Art. 19 O artigo 44 do Regulamento
da Inspetoria-Geral da Aeronáutica,
aprovado pelo Decreto nv 64.284, de 31
de março de 1969, passa a vigorar com
a seguinte redação:
'"Art. 44. São funções de Estado-Maior as de Inspetor-Geral,
Subinspetor, Chefe de Gabinete.
Chefes de Divisão e de Serviço e
as de Adjunto de Divisão e de Serviço. "

Aros
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Art. 29 ll:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as G.!sposições em contrário.
Brasüía, 5 de março de 1971;
150"" da. Independência e 839 da
.República.
EMíLIO G.

MÉDICI

M árrio de Souza e Mello

DECREI'O N9 68.321 MARÇO DE 1971

DE

8

DE

Redistribui,
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, cargos originários da extinta Divisão de Caça
e pesca, integrantes do Quadro de
Pessoal do Ministério da AçrícuitúTa, e dá outras providências.--

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, do Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Ficam redistríbuídos, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes,
originários da extinta Divisão de Caça e pesca, integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Especial ~ do Mimstérío da Agricultura, mantido o
regime jurídico dos funcionários re·
distribuídos:
1) 2 (dois) cargos de Médico, código TC-801.21.A. ocupados p.or Pedro
Solidônlo Palitot e zcmír Pereira
wemer:

1 (um) cargo de Cirurgião-Dentista, código
TC-901.20.A, ocupado
por' Braz Benedito de Mendonça;
3) t (um) cargo de Auxiliar de Enfermagem, 'código P-1701.13.A, ocupado por Odila Machado;
4) 1 (um) cargo de
Escriturário,
código
AF-202 .10. B, ocupado por
Hermano José Dantas Gomes;
5) 1 (um) cargo de Escriturário,
código AF-202.8.A, ocupado por José
Oliveira Silvestre;
6) lt~(um) cargo de Escrevente-Datllógrato, código
AF-204.7, ocupada
por aoãc Hélio Alves;
2)

ExEcuTIvo

7) 1 (um) cargo de Servente, código GL-104.5, ocupado por Necy de
Lourdes Cardoso.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao
da superintendência do Desenvolvimente da pesca, no prazo de 30 <trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 19.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redístríbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens pe..
10 órgão de origem, até que o orçamento da Superintendência do De.
senvolvimento da Pesca consigne 03
recursos necessários ao pagamento da.
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 :l;::ste Decreto entrará em 'VIgor na data da sua publícaçâo, revo-gadas as disposições em contrário.
B!rasilia, 8 de marco de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

DECRETO

NQ 68.322 MARÇO DE 1971

DE 8

DE

Altera o artigo 5.° ao Decreto número 63.433, de 16 de outubro de
1968, que regulamenta a exportação
temporária de produtos nacionais e
nacionalizados.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 59 do Decreto ....
nc 63.433, de 16 de outubro de 1968,
passa a ter a seguinte redação:
u Art. 59. O regime de que trata êste Regulamento poderá ser aplicado,
desde que sob autorização da Carteí-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ra de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S. A. (CACEX):
a) aos minérios e metais, com impurezas, para fins de recuperação e
beneficiamento no exterior;
b) a outros casos, inclusive antmaís
reprodutores enviados ao exterior para cobertura, em estação de monta,
com retôrno cheia. no caso de fêmea,
e/ou com cria ao pé, bem como antmais para outras finalidades, no interêsse do comércio exterior brasfletro.
Parágrafo único. No caso do item
b, quando se tratar de animais
o
prazo inicial de permanência no' exterior poderá ser superior a um ano."
Art. 2. 0 zsee Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de março de 1971;1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 68.323
MARÇO DE 1971

DE

9

DE

Outorç i à Companhia Sul Sergipana
de Eletricidade concessão para
o
aproveitamento
hidráulico situado
na
confluência dos rios Piauí
e
Ptauitinça, no distrito sede do município de Estância, Estado doe Sergipe, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e nos

têrmcs dos artígos 139, § 19, e 150 do
de Águas e com base no artigo 63 do Decreto nc 41.019, de 29 de
fevereiro de 1957, alterado pelo Decreto nv 56.227, de 30 de abril de 1965,
decreta:
Art. 19 Fica declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, § 19, do
Código de Águas, da exploração dos
serviços de energia elétrica de que era
titular a Companhia Industrial da
Estância, de acôrdo com o manifesto
apresentado no processo S.A. 239-35,
relativo ao aproveitamento hidráulico
localizado na confluência dos rios
Piauí e Píauitdnga, no distrito sede do
Oôdígo
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municipio de Estância, no Estado de
Sergipe.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Industrial da Estância a transferir por alienação, os bens e instalações elétricas e civis constantes de
seu acervo vinculado aos servicos de
energia elétrica no município de Estâ1?-cia, Estado de Sergipe, que foram
objeto do manifesto .apresentado no
processo S.A. 239-35.
Parágrafo trníco , A autorízacao
dêste artigo não importa no reconhec~ento do valor atribuído à transaçao como investimento a remunerar
o qual será determinado pelo Depar~
tamento Nacional de .águas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas
e Energia de conformidade com as
leis em vigor, ficando, para tal fim
a concessionária obrigada a apresen~
tar os comprovan tes da transação,
dentro do prazo de 90 (noventa) días
contados a partir da data da publicação do presente Decreto.
Art. 39 Jt outorgada à Companhia
Sul Sergípana de Eletricidade concessão para exploração do aproveitamento hidráulico aludido no artigo 19
be~ como fica transferida para a referida Companhia. a ampliação do
mesmo, que fôra autorizada pelo Decreto nv 35.362, de 9 de abril de
1954.
Parágrafo untco. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica, para fornecimento à
zona de distribuição da concessionária ou a suprimento a outros concessionários, quando autorizado.
Art. 49 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Códígo
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 59 A presente concessão vígvrará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 69 Findo o prazo de concessão
a concessionária poderá requerer ~
renovação da mesma, mediante ae
condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar O prazo de vigência
da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovaçâo .
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c) 10% (dez por cento), a cargo do
Govêrno do Estado do Rio de Janeiro;
d) 41% (quarenta e um por centoj ,
Brasília,
9 de março de 1971;
a cargo da Líght - Serviços de Ele15011 da Independência e 83('1 da
tricidade S. A.
República.
Parágrafo único. Serão computados no orçamento do dispêndio
EMíLIO G. MÉDICI
global
referente à primeira etapa,
Antônio Dias Leite Júnior
como contribuição do Govêrno do
Estado de São Paulo, os gastos deDECRETO N° 68.324 - DE 9 DE
vidamente justificados, já realizados
MARÇO DE 1971
por êsse Govêrno, com o canteiro
de obras e serviços preliminares reA prova o plano de regularização do
ferentes ao reservatório de Paraíburio Paraíba e dá outras providênna- Para.ltinga ,
cias.
Art. 40 Caberá ao Departamento
Nacional de éguas e Energia Elétrio Presidente da República, usando
ca do Ministério das Minas e Enerdas atribuições que lhe confere o argia:
tigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
- promover a celebração de ccnvênia entre as partes interessadas, de
Art. 19 Fica aprovado o plano. de
modo
a que fique regulada a forma
obras de regularização do rio Paraípela qual se cumprirá o disposto nesba, apresentado pelo Departamento
te Decreto;
de .águas e Energia Elétrica do asta- propor os atos a serem expedido de São Paulo ao Departamento
dos pelo Govêrno Federal para reguNacional de Águas e Energia Bâétríca
larização das obras realizadas e a sedo Ministério das Minas e ênergta,
em 26 de abril de 1966, denommado rem executadas.
Art. 50 Realizado o investimento
Terceiro Plano Rerormulado, exclustve
correspondente às obras a seu cargo
no que se refere às obras de deri(artigo 30 ) , a Light - Serviços de
vação de águas para a vertente
Eletricidade
S. A. ficará, para todos
atlântica e.à construção da usina
os efeitos, desobrigada dos comprohídroelétrtca de Caraguatatuba ,
missos referidos no item IX do proArt. 20 O programa de obras a
grama de obras aprovado pelo Derealizar compreende
duas etapas,
creto nc 18.588, de 11 de maio de 1945.
sendo a primeira correspondente ao
modificado pelo Decreto ne 20.657, de
reservatório de Paraíbuna-Paratttnga
26 de fevereiro de 1946.
e a segunda ao reservatório de BuParágrafo único. O dispêndio reaquíra..
"
lizado, de acôrdo com o estabelecido
Parágrafo umco. As obras da
neste artigo, será incluído no ativo
primeira etapa serão realizadas no
Imobílízado para fins de remuneração
prazo de quatro anos, e as da segunlegal.
da etapa, quando determinado pelo
Art. 6.0 E' mantida a autorização.
Govêrno Federal.
concedida a Light - Serviços de Eletricidade S. A. pelo Decreto número
Art. 30 Tendo em vista a finali18.588, de 11 de maio de 1945, modifidade das obras, de ínterêsse dO. Governo Federal, do Govêrno do' Escado pelo Decreto n,» 20.657, de 26 de
fevereiro de 1946, para o desvio de
tado de São Paulo, do Govêrnodo
Estado do Rio de Janeiro e da ,Light
águas do rio Pafáiba" em Santa Ce- Serviços de Eletricidade S. A., a
cília, até o máximo de 160 m3/s (cenresponsabilidade financeira pela exeto e sessenta l'netros cúbicos por secução da primeira etapa, referente ao
gundo) . / , ; "
reservatório de Paraibuna-ParaitinArt."'7'.o A operação dos reservatóg~, fica fixada nas seguintes proporrtos.vbemoomo c rãesvío de águas do
çoes:
.
Paraíba pela Light - Serviços de
Eletricidade S. A., ficam condicionaa) 24,50/ n (vinte e quatro' "e meio
dos
à-manutençâo da descarga minípor cento), a cargo db - Govêrno Federal;
.
macpermanente a jusante de Santa
C-ecilia de 90 m3ls (noventa metros
b) 24,5% (vinte e quatro e meio
por cento), a cargo do oovêmo do
<;úb:icos por segundo), a partir da da.ta~·'elÍl que estiver concluída a prtEstado de São Paulo;
Art. 7Q este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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meíra etapa do programa de obras de
regurarteacão referida neste Decreto.
Art. 8.0 O Departamento Nacional
de Aguac e Energia Elétrica proporá,
no prazo de 18(1 (cento e oitenta) dias,
a partir da data da publicação dêste
Decreto, dS normas de operação dos
reservatórios integrantes do plano de
regularização de que trata êste Decreto, ouvidos os Governos dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como as emprêsas concessionanas dos aproveitamentos hidroelétricos localizados no Vale do Rio Paraíba ,
Parágrafo único. As normas referidas neste artigo serão aprovadas pelo
Ministro das Minas e Energia.
Art. 9.° Ficam transferidos da Comissão do Vale: do Paraíba - COVAP,
do Minist.ério do Interior para o Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, do Ministério das
Minas e Energia, as atribuições rela-""
cíonadas com ('I plano de regularização do rio Paraiba, a que se refere o
artigo 2.° do Decreto n." 63.794, de 12
de dezembro de 1968.
Art. 10. As despesas de responsabilidade do Govêrno "Faderal, decorrentes da execução dêste Decreto, no
presente exercício, serão atendidas à
conta do crédito consignado no Orçamento Geral da União para o exercicio financeiro de 1971, Lei número
5.628, de 1 de dezembro de 1970,
conforme a seguir discriminado: Artigo 3.°; Anexo II; Subanexo 28.00 Encargos Gerais da União; Unidade
Orçamentária 28.02 - Recursos sob a
supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral; 'Projeto
28.02.18.00.1.02;'=! - Financiamento de
Atividades e Projetos Prioritários.
Parágrafo único. Nos exercícios
subseqüentes, as despesas do Govêrno
Federal serão atendidas à conta de
dotações orçamentárias consignadas
especificamente para atender ao programa de obras de regularização do
rio Paraíba.
.
Art. 11. 1!.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971;
150.0 da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis VellGso
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N°

68.325 1971

DE 9 DE

MARÇO DE

Declara de utilidade pública a Asso·
cíoção de Cultura Franco-Brasileira,
com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo MJ-27.473, de 1969, decreta:
Artigo 1°. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 1°
da Lei n- 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1° do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n- 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação de Cultura Frauco-Brasiletra, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, por suas atividades exclusivamente culturais.
Art. 2°. âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.326 MARÇO DE 1971

DE

9 DE

Autoriza o tumcicnamento do Curso
de Licenciatura em Desenho e Plástica da Faculdade de Belas Artes
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número ."
CFE-1.981-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura em
Desenho e Plástica da Faculdade de
Belas Artes de São Paulo, mantida
pela "Faculdade de Belas Artes de
São Paulo s..C. ", com sede na capital
do Estado de São Paulo.
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Art. 2." 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de
março
150" da Independência
República.
EMILIO G.

de
1971;
e 83" da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N," 68.327 MARÇO DE 1971

DE

9

DE

Autorização para o funcionamento dos
Cursos de Letras, Pedagogia, Química e Licenciatura do L" Ciclo em
Faculdade de
Estudos Sociais da
Filosofia, Ciências e Letras de São
Bernardo do Campo, SP.

do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art 1.0 Fica autorizado o Iuncíonamento da Escola de Educação Fí~
stca de Volta Redonda, mantida peja
Fundação "Oswaldo Aranha", com
sede em Volta Redonda, no Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.? 68.329 -

DE

9

DE

MARÇO DE 1971

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com 'o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro" de
1968, alterado pelo Decreto-lei n° 842,

de 9 de setembro de 1969. e tendo

em vista o que consta do Pri)0eSSO
n,e CFE-1.941-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Letras, Pedagogia, Química e Licenciatura do 1.0
Ciclo em Estudos Sociais da Faculdade
de Filosofia,
Ciências e Letras de
São Bernardo do Campo,
mantida
pela Fundação Educacional "João R~
malho", com sede em São Bernardo
do Campo, Bstado de São Paulo.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ievogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N," 68.328 -

DE

9 »c

MARÇO DE 1971

Autorização
Escola de
Redonda,
Aranha",

para o funcionamento da
Educação Física de Volta
da Fundação "Oswnldo
RJ.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
de acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decv-leí n'' 842. de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo nc 1.906-70,

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério do Tra'IJalho e
Previdência Social, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ITr, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n.« 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho
e Previdência Social. 1 (um) cargo
de
Revisor, código EC-'306.20.B,
ocupado por Alvaro José Bheríng,
integrante do Quadro de Pessoal Parte Permanente do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP).
Art. 2.° A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de stndícancía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil remeterá ao do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, o assentamenta funcional do servidor meneionado no artigo 1 0.
Art. 4Q O ocupante do cargo ora.
redistribuído continuará a receber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orça.nento do Ministério do Trabalho e Previdência Social consigne os recursos
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necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5.° :f'.ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
DECRETO NO? 68.330 -

Brasília, 9 de março <te 01971;
da. Independência e 83. da
República.
150.·

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
DE

9

MARço

DE

DE

1971

Fixa a lotação dos cargos da carreira de Procurador da República. do Quadro de Pessoal do Ministério Público Federal, ampliado pela Lei número '5.639, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras prooiâéncias ,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo nv 7.184-70, da Presidência da República, decreta:
Art. 19 A carreira de Procurador da República, do Quadro de Pessoal do Ministério Público Federal, é constituida de cento, e quarenta> e
cinco (145) cargos assim classificados:
Primeira Categoria - cinqüenta e oito (58)
Segunda Categoria - quarenta e seis (46)
Terceira Categoria - quarenta e um (41)
Art. 29 A lotação dos cargos de Procurador da República fica distribuída da seguinte forma:

ÓRGÃOS E LOCALIDADES

I
I
I

I

Procuradoria-Geral e SUbProcuradoria-1
Geral da República; . . . . . . . . . . . . . . . . I
Procuradoria da República no Distrital
Federal .............................. I
Procuradorias da República nos Esta-l
~s de:
I
~~a~~~ll?a ......... :.............................. : ................."1
Minas Gerais .......................... I
Rio Grande do Sul ·········,···········1
Bahia ................................... I
Pernambuco ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .I
Paraná ... .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .I
Ceará ................................... I
Rio de Janeiro . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
Alagoas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
Amazonas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
Espírito Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .I
Goiás •..............•.........•......••••
Maranhão ........................... ····1
Mato Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Pará . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .I
Paraíba ....... ··························1
Piauí .................................... I
Rio Grande do Norte . .. . . . . . . . . . . . . .. . I
Santa Catarina ........................ ·1
Sergipe ................................ ·1
Acre ..... ·.·.····························1

,

CATEGORIAS

l'

21

I
I
I

I

1
I
I
I
I
9 1
10 I
3 I
3 I
2 I
2 1
2 1
2 I
2 I
I
I
1
I
1
I
1
I
I
I
I

"

j

2-

I

13
2
6
1
2
2
2
2
2
1
1

1
1
1

J.
1

J.
1
1
1
1
1

1

I

58

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I Total
I

3'

I
5

"
2
2
4

I

I
I

I

ti

I

II

17
la

I
1 I
2 I
2 I
2 I

9
9

i

4

I
I
I
1
I
1
I
I
I
I

:I

1

1

,

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

I

I

I

I

I I I
46

4Q

41

fi

6
6
4
2
3
2

3
:!l
~

:!l

z

z
3

3
1
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Art. 31? Cada procuradoria da Repúblic~ terá Um Procurador-Chefe,
escolhido entre os Procuradores que nela servirem, que o Proc~ador-G~ral
da República designará e dispensará Iívremente, _e ao qual ca;J~tá a díreçâo administrativa da Procuradorra e a supervisao e coordenação dos encargos técnico-profissionais afetos aOS demais Procuradores.
§ Iv Ao Procurador da República em exercicio no Estado do Acre caberá a direção administrativa da Procuradoria.
§ 2" Sem. prejuízo das atribuições gerais de supervisão e coordenação,
e da faculdade de avocarem processos ou encargos técníco-prcfíssionais distríbuídos a outros Procuradores. os Procuradores-Chefes das Procuradorias
da República nos Estados de São Paulo, Guanabara, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul poderão ser dispensados pelo Procurador-Geral da República de concorrer à distribuição cesses processos ou encargos.
Art. 49 Fica abolida a numeração ordinal de Procuradores lotados nas
Procuradorias da República dotadas de mais de um cargo.
Parágrafo único. A dístribuiçâo dos processos ou encargos tecmco-profíssíonaís e a atribuição de privatdvídade, onde convier, para as causas criminais, serão reguladas pelo Procurador-Geral da República ou, fÜ8 a expedição do competente ato normativo, efetivadas mediante crHArlos que
cada: Procurador-Chefe estabelecerá e submeterá à sua aprovação.
Art. 59 Nos Territórios Federais será observado o disposto no artigo 42,
parágrafo único, da Lei nv 1.341; de 30 de janeiro de 1951.
Art. 69 A Procuradoria-Geral da República enviará ao órgão central
do Sistema de pessoal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a relação dos
funcionários de que necessita para Os serviços das Secretarias aos órgãos
do Ministério Público Federal, com indicação precisa do quantitativo indispensável, da localização geográfica e da respectiva categoria funcional, a
fim de ser providenciada a redistríbuíçâo, na forma da legislação em vigor,
de funcionários de outros órgãos da Administração Federal considerados desnecessários aos respectivos serviços.
Parágrafo único. Enquanto não forem atendidas pela forma estabelecida no artigo 39 da Lei nc 5.639, de 3 de dezembro de 1970, as ncocssídades de pessoal para o desempenho dos serviços das Secretarias dos órgãos
do Ministério Público Federal, fica o Procurador-Geral da República autorizado a requisitar, priontàriamente, servidores de outros órgãos da Admíníatração Federal direta e indireta e do complexo administrativo 0.0 Distrito Federal, excluídos os dos órgãos integrantes da' Presidência da República.
Art. 79 aste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasflia,9 de março de 1971; 150Ç) da Independência e 83Ç) da República.
}i;:MíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N° 68.331 MARÇO DE 1971

1>E 9 DE

Atribui ao Departamento de Aguas e
Energia Elétrioa do Estado de São
Paulo, a responsabilidade pela realização de obras de regularização do
rio Paraíba, no Estado de São Pau.lo, e dá outras provt:dancias.

O Presidente da República. usand.o da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e

nos têrmos do Código de Aguas, decreta:
Art. 1°. E' atribuída ao Departamento de éguas e Energia Elétrica doEstado de São Paulo, a responsabilidade pela realização de obras relativas à 1" (primeira> etapa de regularização do rio Paraíba, mediante
a construção de barragens e obras.
complementares à constituição do teservatório de Paraibuna-Paraitlnga,
no Estado de São Paulo, conforme
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estabelecido no Decreto n9 68.324, de
9 de março de 1971.
. Parágrafo único. As obras a que
se refere êste artigo se destinam à
regularização das descargas do rto Paraíba.
Art. 2°, O Departamento de .ãguas
e Energia Elétrica do Estado de São
paulo fica obrigado a cumprir o disposto no Código de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos,
Art, 39 O Departamento de Aguas
e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo fica obrigado a submeter à
aprovação do Ministro das Minas e
Energia, no prazo de 120 dias, o projeto das obras a que se refere o artigo 19,
Art. 4°, O Departamento de Aguas
e Energia Elétrica do Estado de São
Paulo concluirá as obras a que se
refere o artigo 1° no prazo de 4
(quatro) anos contados da publicação
do presente Decreto,
Art. 5°'. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 9 de março de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N.9 68.332 MARÇD DE

DE 9 DE

1971

outorga à Centrais Elétricas de São
Paulo S. A. concessão para o aproveitamento hidráulico dos rios Paraibuna e Paraitinga, no Estado de
S. Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140, letra b e
150 do Código de Aguas, decreta:
Art, ~,Q E' outorgada à Centrais
Elétricas de São Paulo S, A., concessão para o aproveitamento limitado e imediato da energia hidrautíca
dos rios Paraibuna e Paraítdnga, no
Estado de São Paulo, mediante a
construção de usina hidrelétrica localizada junto a barragem do Rio Paraibuna utilizando as descargas regularizadas por obras a serem .sxeeutadas pelo Departamento Estadual de
.águas e Energia Elétrica do Estado

de São Paulo nos mencionados rlos..
conforme estabelecido no Decreto numero 68.324, de 9 de março de 1971.
Parágrafo Único, A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica, para fornecimento a.
zona de distribuiçâo da concessionária, ou suprimento de outros concessionários, quando autorizado.
Art. 25' A concessionária devera
submeter à aprovação do Ministro das
Minas e Energia, no prazo de 180 dias
o projeto do aproveitamento e do res':
pectivo sistema de transmissão, obedecidas as instruções do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3.9 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no CÓdIgO,
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
_". Art. 4.9 A concessíonáría concluirá
- as obras nos prazos que vierem a ser
fixados no despacho de aprovação dos
projetos, executando-as de acordo com
os mesmos, com as modificações que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo Único. A concessionária,
ficará sujeita a multa diária de ate
crs 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros) , pela inobservância dos
prazos fixados, na forma da legislaçao de energia elétrica em vigor e'
seus regulamentos.
Art. 5.9 A presente concessão VlgO-·
rara pelo prazo de 30 (trinta) B,llOS.
Art. 6.Q Findo o prazo da 0011ce8:são, Os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à Uníâo.
Art. 7.9 A concessloná.na poderá requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses:
antes de findar o prazo de vígêncta
da concessão, sob pena do seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 8.Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971 ~
150.9 da Independência e 83.() da.
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnlor
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DECRETO

N°

68.333 1971

DE 9 DE

MARÇO DE

Outorga à Liqtit: ~ Serviços de Eletricidade S. A. concessão para o
aproveitamento hidráuUco, de um
trecho do rio Paraíba, no Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição e
nos têrmos dos arts. 140 letra b e
150 do Código de Aguas, decreta:
Art. 10 E' outorgada à Light
Serviços de Eletricidade S. A., con ~
cessão para o aproveitamento 'limitado e imediato da energia hldráulica de trecho do rio Paraíba, no Estado de São Paulo, mediante a construção de usina hidrelétrica na barragem de Santa Branca, autorizada
pelo Decreto ne 20.657, de 22 de revereiro de 1946.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
.energía elétrica, para fornecimento à
zona de distribuição da concessionária ou suprimento de outros concessionários, .quando autorizado.
Art. 2 0 A concessionária deverá
submeter à aprovação do Ministro
das Minas e Energia, no prazo de 180
dias, o projeto do aproveitamento e
do respectivo sistema de transmissão,
obedecidas as instruções do Deparmenta Nacional de Águas e Energia
Elétrica do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 30 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 40 A concessionária concluirá
as obras nos prazos que vierem a ser
fixados no despacho de aprovação dos
projetos, executando-as .de acôrdo
com os mesmos, com as modificações
que forem autorizadas, se necessánas.
Parágrafo único. A concessionária
ficará sujeita à multa diária de até
Cr$ 221,00 (duzentos e vinte e um
cruzeiros), pela inobservância dos
prazos fixados, na forma da. legislação de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
Art. 50 A presente concessão vígo.rará pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Art. 60 Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 70 A concessionária poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas,
Parágrafo único. A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência.
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 80 asse Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETOS nse 68.334 e 68.335 ainda
não foram publicados no Diário Oficial.

-

DECRETO NQ 68.336
MARÇO DE 1971

OE

10

DE

Declara a condição de Militar ao
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
de acõrdo com o artigo 26, do Decreto-lei 66-7, de 2 de julho de 1969,
decreta:
Art.19 11: concedida a condição de
Militar ao Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal e. assim, coisíderadc
reserva do Exército.
Art. 21,) l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 1971;
150? da Independência e 839 da
Repúblíca ,
EMíLIO G.

MÉDICI

orlando aetsel
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DECRETO NQ 68.337 - DE 10 DE
MARÇO DE 1971

DECRETO N? 68.339 -

Declara a condição de Militar ao
Corpo de Bombelros -io Estado da
Guanabara e dá outras proviàên..
cias.

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe comere O artigo 81, item m da Coastituíção, e
de acôrdo com o artigo 26, do Deereto-lei 667, de 2 de iulho de 1969,
decreta:
Art. 1Q :Ê concedida a condíçâo de
Militar ao Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara !:l. assim, considerado reserva do Bxércrto.
Art. 2'> :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 1971;
1500 da Independência e 83'? da
República.
E1'dÍLIO G. MÉDIcI
Orlando Gelsel
DECRETO N9 68.338 MARÇO DE 1971

DE

11

DE

-Ccmceâe reconhecimento ao Curso

de

Administração Pública da Faculda~
de de Ciências PolíticaS e Econômicas da P. U . C. do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da. Lei
número 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv CFE - 645-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao Curso de Administração Públt.ca da Faculdade de Ciência Poütícas
e Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
.em Pôrto
Alegre,
Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubncação, revogadas as disposições em eontrartc.
Brasilia, 11 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DE

11

DE

MARÇO DE 1971

Declara de utilidade pública. para
tme de âesaprcpriação, uma área de
terra destinada à instalação de uma
estação repetidora de microondas e
uma jaixa de terra para o acesso
ao terreno, sitas 1W município de
Sete Lagoas, Estado de Mmas oeraís, a cargo da Companhia Telejônica de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 5!'>, letra "h", e 69 do Decretolei n.s 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 São declarados de uttlídade
pública, para fins de desapropríaçao,
.um terreno com formato quadrangular, com a área de 2.500,00m2 (dois
mil e quinhentos metros quadradoej ,
no qual encontra-se uma estação topográfica com inclinação magnética
de 17<;1 48', formado por dOIS retângulos de proprietários dtrerentes, tocaüzado próximo à Capela de Santa Helena, na Serra Santa Helena, 1 margem da Estrada Mumcipar -sete La.·
goas - Serra Santa Helena, e uma
faixa de terra com área de 445,OOm2
(quatrocentos e quarenta e cmco metros quadrados) para acesso ao torreno acima descrito, destinado a tnstalaçâo de uma estação repetidora de
microondas pela Companhia 't'cterôníca de Minas Gerais.
Art. 29 O retângulo que compõe a
parte norte do terreno acima descrito será desmembrado de maior porç â o da Fazenda Santa Helena. de pro..
priedade dos irmãos Nauta Mara FiIízola, Geraldo Ftlízoía Júnior, Angela Mara Ftlizola e Márcia Mara Fili"
zora, medindo pela frente 50,UOrn
(cinqüenta metros), no rumo de ....
449 28' NE, o lado direito mede 28,00m
(vinte e oito metros), com uma deflexão à direita de 90.°00' mede
50,OOm (cinqüenta metros) pela linha
dos fundos, ainda dividindo com a
propriedade do Dr . Antônio Gonçalves de Oliveira, e, finalmente, faz uma
deüexâo de 90"'00' a direita, no rumo
45932' NW, mede 28,00m (vinte e oito
metros), confrontando com o terreno
remanescen te, totalízando uma ares
de 1.400,00m2 (um mU e quatrocentos metros quadrados) .
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Art. 39 O segundo retângulo

qnR

compoe o terreno será desmembrado
de maior porção da Fazenda Ccrcadinho, de propriedade do Dr. Antõnto

Gonçalves de Oliveira, tem inicio no
lado direito do retângulo anterior,
com o mesmo rumo de 45932' SE. mede
22,OOm (vinte e dois metros), faz uma
deflexâo à direita de 90900'. no rumo
44928' SW, mede 50,Oam (cinqüenta.
metros), faz nova deflexâo à direita
no rumo 45932' NW. mede 22,OOrn

(vinte e dois metros), e, finalmente,
faz uma cenexão de 900;>00' à direita

e mede 50,aOm (cinqüenta metros),
onde divide com a propriedade dos
irmãos Nadia Mara Filizola, Geraldo
Filizola Júnior, Angela Mara Fi1iza!'a

e Márcia Mara Filizola, conforme
planta SK-620S, constante do Processo
no 4893-70 do Ministério das Comunicações.
Art. 4.° A faixa de terra a desapropriar com 10,00m (dez metros) de
largura, que dará acesso ao terreno
descrito no artigo anterior, tem ínício em propriedade dos irmãos Nadia Mara B'ilízola, Geraldo Fil1zo1~
Júnior, Angela Mara Filizola e Márcia Mara Filizola, na Estrada Muntcipal que liga a Capela de Santa
Helena até a cidade de Sete Lagoas.
na estação topográfica nv E 3 com
uma deflexão à direita de 131'!27', no
rumo 04.°05' SE e mede 44,50m (quarenta e quatro metros e cinqüenta
centímetros) de comprimento, pertazendo uma área de 445,OOm2 (quatrocentos e quarenta e cinco metros quadrados), conforme planta SK-6208.
Art. 59 A Companhia Telefônica
de Minas Gerais fica autorizada a
promover e executar, com seus recursos próprios, amigável ou judicialmente, na forma da legislação vigente. a presente desapropriação ou instituição de servidão de passagem.
Art. 6Q Nos têrmoa do artigo 15 ao
Decreto-lei n.e 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pera Lei 2.786, de
21 de maio de 1956, a desapropriação
é declarada de caráter urgente para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 79 mste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brastlta, 11 de março de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MtIDICI
Hygino C. coreetn

EXECUTIVO

DECRETO NQ 68.340 MARÇO DE 1971

DE 11 DE

Declara de utilidade pública, parafins de aeeomrcmríaçõo, uma área de:
terra destinada à msuuaçao de
uma estação repetidora de microondas, e duas faixas de terra para
o acseso co terreno, sitas no mU
nicipio de Cordisburgo, Estado de
Minas Gerais, a cargo da Companhia Telefônica de Minas Gerais.
4

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 5.°, letra uh" e 6.° do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. F' São declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno com formato quadrangular, com área de 2.500,00 m2 (dois
mil e quinhentos metros quadrados>,
em cujo centro se encontra uma estação topográfica com inclinação
magnética de 179 30', donde se avista
o morro do Machado, no Mumcíplo
de Curvelo, com azimute de 89 07' NE,
a Serra de Santa Helena, no Municipio de Sete Lagoas, com o azimute de
59 53' SW, e, finalmente, próximo ao
mesmo terreno, dois marcos do Conselho Nacional de Geografia, sendo o
primeiro com azimute de 219 54' SE
e o segundo com o azimute de 389 41·
SE, e duas faixas de terra que perfazem uma área de aproximadamente
21. 686,40m2 (vinte e um mil, seíscentos e oitenta e seis metros quadn.dos e quarenta decímetros quadrados). para acesso ao terreno acima descrito, destinados à Instalação
de uma estação repetidora de microondas, pela Companhia Telefônica de
Minas Gerais.
Art. 29 O aludido terreno será desmembrado de maior porção da fazenda denominada "Vaquejador", de pro-o
priedade de Fazendas Reunidas Minas Gerais S. A., contendo em cada
lado 50,00m (cinqüenta metros) de
comprimento e confrontando-se por
todos os lados com o terreno remanescente, conforme a planta SK-6209,
constante do processo nc 4.894-70 do,
Ministério das Comunicações.
Art. 3Q As faixas de terreno a desapropríar, com 10,00m (dez metros)
de largura, que darão acesso ao ter-.
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rene descrito, iniciam-se: a prtmeíra
a 25,Bl{m da Rodovia BR-ü4ü, na estrada de ügaçâo da BR-04ü à Gruta
de Maquiné, sita na margem direita
desta, em propriedade do Dr. Jose
gaturnírso Filho, numa estrada Já
existente, no rumo de 849 44' SW,
mede 18,64m <dezoito metros e sessenta e quatro centtmetrceo : em primeira deflexâo à esquerda 469 41',
mede 2ü,OOm (vinte metros); em se-gunda deflexào à esquerda 9Q 13', no
rumo de 289 50' SW, mede 50,DOm
(cinqüenta metros); em terceira deflexão à esquerda 2.° 07', no rumo de
269 43' SW, mede 40,OOm (quarenta
metros); em quarta deflexâo à direita 279 00', no rumo de 539 43' SW,
mede 29,00m (vinte e nove metros);
em quinta deflexâo à direita 259 41',
no rumo de 799 24' SW, mede 46,OOm
(quarenta e seis metros); em sexta
deflexão à direita 20Q 25', no rumo
de 80Q 11' NW, mede 45,00m (quarenta e cinco metros); em sétima deflexão à direita 109 00', no rumo de
70.° 11' NW, mede 80,OOm (oitenta
metros); em oitava deflexâo à esquerda 4.° 48', no rumo de 74.° 59',
NW, mede 160,00m (cento e sessenta
metros); em nona deflexâo à direita
79 10' no rumo de 67Q 49' NW, mede
,nO,OOm (cinqüenta metros); em décima deflexâo à direita 09 25', no
rumo de 679 24' NW, mede 50,DOm
(cinqüenta metros); em décima primeira .derlexão à esquerda 219 49', no
rumo de 899 13' NW, mede 20,00m
(vinte metros): em décima segunda
deflexão à esquerda 18° 39;, no rumo
de 729 08' SW, mede 65,IOm cscssenta. e cinco metros e dez oentímetros) ; em décima terceira deflexâo à
direita 156Q 35', no rumo de 489 43'
NE, mede 114,90m (cento e quatorze
metros e noventa centímetros); em
décima quarta deflexão à direita , ...
'09 15' no rumo de 48Q 58' NE, medo
40,OO~ (quarenta metros); em décima quinta deflexão à esquerda "."..
99 00' no rumo de 399 55' NE, mede
20 oo~ (vinte metros); em décima
'Sexta deflexão à esquerda 99 00', no
rumo de 309 13' NE, mede 100,DOm
(cem metros); em décima sétima deflexão à esquerda 29 30', no rumo de
27Q 43' NE, mede 100,00m (cem _me~
tros) : em décima oitava deflexao a
esqU~rda (lQ 22', no rumo de 279 21'
NE, mede 100,00m (cem metros); em
décima nona deflexâo à direita 09 48',
no rumo de 289 09' NE, mede lOO,OOm
(cem metros); em vigésima defl,exão
'à esquerda 19 48', no rumo 269 21 NE
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mede lOO,OOm (cem metros); em vlgésima primeira deflexâo à esquerda.
09 28', no rumo de 25Q 53' NE, mede
100,OOm (cem metros); em vigésima
segunda deflexào à esquerda 29 08',
no rumo de 239 45' NE, mede 100,OOm
(cem metros); em vigésima terceira
deflexâo à esquerda OQ 45', no rumo
de 23Q 00' NE, mede 36,35m (trinta e
seis metros e trinta e cinco centímetros), deixando o caminho existente;
em vigésima quarta deflexâo à direita
309 16', no rumo de 53Q 16' NE, mede
93,65m (noventa e três metros e ses~
senta e cinco centímetros); em vigésima quinta derlexâo à esquerda .,.,
29 25', no rumo de 50Q 51' NE, mede
220,OOm (duzentos e vinte metros);
em vigésima sexta deflexão à esquerda 29 30', no rumo de 489 21' NE,
mede 70,OOm (setenta metros); em
vigésima sétima deflexâo à esquerda
-179 24', no rumo de 309 57' NE, mede
50,OOm (cinqüenta metros); em vtgésima oitava deflexâo à esquerda
149 21', no rumo de 16Q 36' NE, mede
50,00m (Cinqüenta metros); em vIgésima nona deflexão à direita 99 20',
no rumo de 259 56' NE, mede 8,53rn
(oito metros e cinqüenta e três centímetros), onde termina, perfazendo
uma área de 20.771,70m (vinte mil,
setecentos e setenta e um metros
quadrados e setenta decímetros quaeirados), confronta-se com outro trecho da faixa em terras de propriedade de Fazendas Reunidas Minas
Gerais S. A.. A segunda faixa iniciase em prosseguimento ao término da
primeira, em terrenos de propriedade
de Fazendas Reunidas Minas Gerais
S. A., e, a partir dai, no mesmo rumo
de 25Q 56' NE, mede 41,47m (quarenta e um metros e quarenta e sete centímetros); em seguida, faz uma deflexão à esquerda de 189 07', no rumo
de 79 49' NE, mede 50,00m (Cinqüenta
metros), perfazendo uma área de
914,70m2 (novecentos e quatorze metros quadrados e setenta decímetros
quadrados), de acôrdo com a planta
SK-6209 constante do processo do MInistério das Comursícações a que alude o artigo anterior.
Art. 49 A Companhia Telefônica de
Minas Gerais fica autorizada a promover e executar, com seus recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
na forma da Iegtslaçâo vigente, a pr~
sente desapropriaça..o ou Instituíção
de servidão de passagem.
Art. 5Q Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nc 3,365, de 21 de jUIL.'1o
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de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter

urgente, para efeito de imediata ímis-

sâo de posse.
Art. 6° E:ste Decreta entrará em

vl~

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. corsetu

DECRETO N° 68.341

DE

11

DE

MARÇO DE 1971

Declara de unuaaae públiéa, para
fins de desapropriação, uma área
de terra destinada à instaiaçao,
pela Companhia Telefônica BraSlletra, de uma estação terminal repetuiora de microondas e renpectiva torre, no Município de Giuunaçu, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constdtuíçâo e
tendo em vista o disposto nos artigos
5°, letra "h", e 6" do Decreto-lei n''
3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 10 l!:: declarado de utüidade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno com a área de 2. 364,71m2
(dois mil, trezentos e sessenta e quatro metros quadrados e setenta e um
decímetros quadrados), de proprtedade de Isidoro Cavalari, situado
a
margem da estrada municipal que
segue para Guapiaçu, próximo da
torre da TV -Tupi, canal. 4, destinado
à instalação de uma estação repetid., ra de microondas, pela companhia
Telefônica Brasileira.
Art. 2° O aludido terreno tem a
forma de um poligono irregular de 6
(seis) lados, confronta-se por todos
os lados, exceto a linha da frente,
com o remanescente da maior porção
do imóvel de propriedade do Senhor
Isidora Cavalari e apresenta as seguintes características: mede 56,14m
(cínquenta e seis metros e quatorze
centímetros) em linha quebrada

constituída de 3 (três) segmentos de
frente para a mencionada Est,rada
Municipal; o primeiro segmento mede 20,00m (vinte metros), no -umo de
29° 19' NW; o segundo segmento fazuma derlexão .de 2" 51' à esquerda,
mede 20,00m (vinte metros), .110 rumo
de 32° 10' NW; o terceiro segmento
faz uma deflexão de 6." 43' à esquerda, mede 16,14m (dezesseis metros ~
quatorze centímetros), no, rumo de
38" 53' NW; pelo lado direito, tas
uma deflexão de 51° 08' a direita..
mede 40,00m (quarenta metros), no
rumo de 12° 15' NE; pela linha dos
fundos, faz uma deflexão de 90" 00'
a direita, mede 40,00m (quarenta metros) no rumo de 77" 45' SE; pelo
lado esquerdo, faz uma deflexào de
90° 00' à direita, mede 79,35m ceetenta e nove metros e trinta e cinco
centímetros), no rumo de 12" 15' SW'
e, finalmente, faz uma deflexào d~
138" 26' à direita.
No interior do
terreno e máximo do vértice de
interseção da linha da frente com
o lado direito, existe um marco da
"LASA" donde se avista Olímpla no
azimute verdadeiro de 84' 00' NE.
Art. 3" O acesso ao terreno é feito
pela Estrada Municipal que segue
para Guapiaçu, a partir de um ponto
"B" (cruzamento de eixos da Estrada Municipal com a rodovia Oltmpia
- São José do Rio Prêto) , que dista
8,6km (oito quilômetros e seiscentos
metros) do cruzamento de eixos.
da Avenida Fernando Costa com a
Rua São Jerônimo, em São José do
Rio Prêto , Do ponto "B" mede, pelo
eixo da estrada, 1,8km (um quilômetro e oitocentos metros) até
o'
ponto "A"; a seguir, faz uma deflexão de 51" 08' à esquerda, me-le ..
4,00m (quatro metros) até o vértice
de interseção do lado direito com o
terceiro segmento da linha da frente
do terreno, tudo de acôrdo t-om a
planta SK-N" 6192, constante elo Processo n'' 00087171-GMC, do Ministério'
das Comunicações.
Art. 4° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover a desapropriação do referido
terreno, com seus recursos nróprros,
na forma da legislação Vigente.
Art. 5" Nos têrmos do artigo 15
do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, modífícado pela Lei n''
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter ur-.
gente, para efeito de imediata imissão de posse.
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Art. 6° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

tigo 81, inciso III, da Oonstttuiçãc @
tendo em vista o disposto nos artagoa5°, letra "h", e 6° do Decreto-lei n"
3.365, de 21 de junho de 1941, deereta:
Art. 10 São declarados de utfltdade pública, para fins de desaproEMÍLIO G. MtnICI
priação, um terreno com a área de
Hygino C. corsetti
2.500,OOm· (dois mil e quinhentos'
metros quadrados) e respectiva faixa
de acesso com a área de 2. b70,OOm~
DECRETO N° 68.342 - DE 11 DE
(dois mil, quinhentos e setenta meMARÇO DE 1971
tros quadrados), de propr-íeda-fe de
José
de Almeida Dias, prometido
Extingue o Fundo de Amortização
vender a Otávio Lameiro 110 Mudos Empréstimos Internos, Papel.
nícíplo de Pirassununga, Estado ce
São Paulo, destinados à Instalacâo de
O Presidente da República, usando
uma estação repetidora de mícroon-.
da atribuição que lhe confere o ardas, e respectiva tôrre, pela Compattgc 81, inciso IH da Oonstltuíção,
nhía Telefônica Brasileira - CTB.
decreta:
Art. 2.° O aludido terreno tem a.
Art. 1° Fica extinto o Fundo de
forma de um quadrado, mede 50,OOm
Amortização dos Empréstimos Inter- - ." '(cínquenta metros) de lado, conrronnos, Papel, criado pelo Decreto n''
ta-se, exceto pelo lado esquerdo, com
4.382, de 8 de abril de 1902.
o remanescente da matar porcao rio
imóvel, de propriedade de José de
Art. 2° O saldo proveniente do
Almeida Dias, e apresenta as scgutn..
resgate dos títulos constitutdvos do
tes características: por um lado
Fundo a que se refere o artigo 1°
(1-2), considerado como linha
da'
e os respectivos juros serão -ransfefrente, segue o rumo de 64° 03' '30"
ridos para o "Fundo de Resgate e
SW; o lado direito (2-3) segue o 1't1Contrôle da Dívida Interna s'undada
mo de 25° 51' 30" NW; a linha dos
Federal", instituído pelo artigo 5.° do
fundos (3-0) segue o rumo etc ....
Decreto-lei n« 263, de 28 de fevereiro
64.° 08' 30" NE; e, finalmente, o lado,
de 1967.
esquerdo {0-1) segue o rumo de .' '."
Art. 3° O presente Decreto entrará
25° 51' 30" -SE, confronta-se com o
em vigor na data de sua publicação,
imóvel da "Granja Natal", de prorevogadas as disposições em centráprle .de dos Irmãos Bolito ou surio.
cessares.
Brasília, 11 de março de )971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 68.343 -

DE

11

DE

MARÇO DE 1971

Declara de utilidade pública,
para
fins de desapropriação, uma área
de terra e respectiva
faixa
de
à
ínstouiçco,
acesso, destinadas
pela Companhia Telefônica Brasileira, de uma estação repetidora
de microondas, no Município
de
Pirassununga,
Estado
de . stu:
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Art. 3.° O acesso ao terreno é feito·
pela Estrada Municipal AnhangueraAnalândía, a partir de um ponto "A",
que dista 2,0 km (dois quilômetros)
pelo eixo da estrada, no rumo de
25° 08' 30" NE do ponto "B" (km
208 + 700m)
da rodovia SP-330 Anhanguera , Do ponto "A", faz U1.n31
deflexão de 129° 00' à direita, mede
259,50m (duzentos e cinqüenta e nove
metros e cinqüenta centímetrcsj , no
rumo de 25° 51' 30" SE, até o vértice
(1) de interseção da linha da frente
com o lado esquerdo do terreno; e,
finalmente, faz uma. defIexão de 90°'
à esquerda com a linha da frente.
Art. 4° A faixa de acesso ao terreno, com 10m (dez metros) de largura e 254,50m (duzentos e cinqüenta.
e quatro metros e clnquenta nentimetros) de extensão, tem inicio na
cêrca de arame de frente para a Estrada Municipal, distante 5m (cmco-

240

ATOS

DO PODER

metros) do ponto "A", no alinhamenta do lado esquerdo. tudo
de
acôrdo com a planta. SK-6202, constante do Processo D.O 04882170-GMC

do Ministério das Comunicações.
Art. 5° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover e executar, com seus recursos
próprios, DR forma da legislação vigente, a presente desapropriação ou
instituição da servidão de passagem
pela referida faixa de terra.
Art. 6° Nos têrmos do artigo 15
do Decreto-lei n" 3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956, a.
desapropriação é declarada de cará-

ter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 7° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de março de 1971;
1509 da Independência e S3~ da
.Repúblíca ,
EMÍLIO G.

MÉDIcI

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N9

68.344 _
1971

DE

12

DR

MARÇO DE

Declara de utilidade pública o Orfanato "D. Ulríco", com sede em J.)áo
pessoa, Estado da Paraiba.

EXECUTIVO

DECRETO

N9

68.345 DE 15 nz
1971

MARço DE

A.:;,.toriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doaçáo do terreno
qW3 menciona, situado no Estado
Mato Grosso:

de

o Presidente da República, miando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição e
de acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, ~ecreta:
Art , 19 Fica o Serviço do Patrunõnío da União autorizado a aceitar "a
doação que, de acôrdc com a ":"8i Estadual nv 2.854, de 30 de setembro
de 1968 alterada pela de nv 2.964, de
16 de dezembro de 1969, o Estado de
Mato Grosso quer fazer à União I'ederal, de um terreno com a área de
639,53m2 (seiscentos e trinta e nove
metros quadrados e cinqüenta e três
decímetros quadrados), localizado na
Rua Coronel Peixoto, em Cuiabá. DO
Estado de Mato Grosso, de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nc 52.773, de 1970.
Art. 2~ O imóvel a que se -efere o
artigo anterior se destina à construção da sede do Tribunal Reclonal
Eleitoral.
Art. 39 :í!:ste Decreto entrará em.
v~gor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contráno.
Brasília 15 de março de 1971;
15{)9 da Independência e 83" da
República.
EMILIO G. MÉDICI

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo MJ19.880, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo :'" da
Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo tv-do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961,
o Orfanato "D. Ulrico", com sede em
João Pessoa, Estado da Paraiba.
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 12 de março de 1971;
1509 da Independência e
839 da
.República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Antônio Delfim Netto

DECRETO NQ 6R. 346 - DE 15 DS
'.1:ARço DE 1971
Autoriza estrançeiros a adQuirirem
direitos sôbra os terrenos que men-

ciona.

O Presidente da República, usando da atribuição qU9 lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituiçáo
e tendo em vista o disposto no artigo 205 do Decre:-o··lei no 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Art •. lQ
a)

F·.(:~m ..autorizadosa adquirir o dominío útil, em

transferência de aforamento:
1) Lucien Pinkelsteln, de nacíonalídade francesa de fração Idear de
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0,0191 do ter-crio de marinha aituado na Avenida Atlântaoa i-o 1.9!-J8,
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no 12 correspondente ao apart. 306, no
Estado daG'lanabar:l, conforme pro-

correspondente ti, loja A, no Estado
da Guanab ara
conforme processo
protocalizado no Mimstérto da Fazenda sob nv 122.335, de 1969;

cesso protocoltzado no Mtmstérro da
Fazenda sob nv 13.117, de 1970;

2) Fajwel Fajgenbaum e Brandla
Dwojra Pajgenbaum, ambos de na-

nacionalidade espanhola, das frações
ideais de 1,390-;11, 0,474";;0 e .).::;00%
do terreno de acresct-io de martnna
situado na Avenida Franklín Roosevelt no 39, correspondentes aos anartamentos números 515. 519 e 52h,
respectivamente, no Estado da Guanabara, conforme processo protocoIizado no Mtn-s.terio da Fazenda sob
nc 30,614, Je 19'10·

cíonalídade polonesa, da fração ideal
de 0,000758 -ío terreno nacional Interíor situado na Rua Senador nantas nv 117, con-cspcadente ao apartamento no 1.919, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Mmtstério 0'1 Pazanda sob
nv 115.891, de 1969,
3) Ana Sditn 'I'remonti de Freitas,

8) Oscar Pestana Ramos E: Cármen
Obdulia Suarez Barrara, ambos de

de nacíonahdade argentina, da Ira9) Rachmil Karmiol, de nacionallção ideal de ~./14D do terreno de mari
9-ad~ polonesa. de cinco (5) nações
linha situado na Avenida Venezueri
Ideais de 0,000595 do terreno nacíola nv 27, correspondente as sá-os 402,
nal interior situado na HU<t Senador
404 e 406, no Estado da Guanabara,
Dantas nv .u'z, correspondentes aOS
conforme processo protocolizado na - c.apartamentoa números 335, 326, 838,
Ministério da Fazenda sob número
1.624 e 1.917, no Estado da Guana15.251, de J,969:
bara, conforme processo protoeohzado no Minístér-o da Fazenda sob nu4) Michele Imbíco e Rosária Permero 21.772, de 1970;
me Imbíco, ambos de nacíonaüdade
italiana, da fração 1(12al -íe 1/21 G do
10) Legação da Reoúblíea Popular
terreno de marinha e acrescidos sida Bulgária, da fração ideal de ....
tuado na ,1~U'::l. Marquês de pombal 0,0027 do terreno de marinha e
acrescidos situado na Rua México
nc 171, corresp'uutente ao I1.Darl,8.mento 807, .io Est::118 da GuanabaUl.,
número 21, correspondente ao conconforme pr rc-sso protocolizado no
junto de salas nv :.601, nu EstadO
Ministério da Fazenda scb númeda Guanabara, conforme processo
1'0 129.740, doe 1968;
prctolízado ':10 Minístérjo da- Pazen5) Fflomena Laurino Cammarota, da sob número 39.300, de 1970;
e Luigi Cammarota, ambos de naCLOb) para adquiri!' direito de ragunahdade Ita.iana da fl.'l~áo ideal de
larizaçâo de aforamento:
1/6 do terreno acrescido de marinha
situado na nua Laura de Araújo nuLuiz Vicente Pérez Oliveira e Cémero 159, corresponuente ao apartalia Inês Sarna y Boneu de Peres,
menta ne _02, no Esta-fo da Guanaambos de nacionalidade cubana. de
bara, conforme processo »otoconeafração ideal de 0.C0345 do terreno de
marinha situado na Avenida Atlándo no Mímatérrc da Fazenda sob
nc 299,307, -te 1966;
tica nc 2.440, correspondente aO
6) Josefa Gonza.ez Menendez, de
apartamento 40S} no Estado da Guanabara, conto-me processo proroconacionalidade espanhola, da tração
lízado no Mtntstárto da Fazenda sob
ideal de 2/38 do terr-ano de acrescido
de marinha situado na Aveníoa Cano 96.162, de 1969.
lógeras nv 18, correspondente ao
Art. 29 l!:Jt3 Decreta entrará em
apartamento 801, no Estado da Guavigor na data de sua publícaçãc, renabara, conforme processo} protocovogadas as disposições em contrario.
lizado no Mímstério da Fazenda sub
nv 8.947, de 1870'
Brasília, 15 de março de 1971;
7) Giuseppe D'AQam;) e jrrancesca 150\" da Independência e 83Q da
República.
Guzzo D'Adaruo, ambos de nacionalidade italiana, da fraçâo ideal de
EMÍLIO G. MÉDICI
3,7% do terreno acrescido de mariAntônio Del/fim Netto
nha situado na Rua I'nomaz Rabelc
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DECRETO N.o 68.347·-

15

DE

DO

PODER

DE

MARÇO DE 1971

Transfere da Prefeitura Municipal de
Hiârotima para a Cetitrois Elétricas

de Goiás S.A. a concessão para
produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica no município de Hidrolina, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e nos têrmos dos artigos 140 e 150 do Código

de Aguas, decreta:
Art. 1.° Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Goiás S.A. a

concessão para produzir, transmitir

e distribuir energia elétrica no município de Hídrolína, Estado de Goiás,

de que era titular a Prefeitura Municipal de Hídrolína, em virtude do De;'
ereto TI.O 48.424, de 24 de junho de
1960.

....

Art. 2.0 Fica aprovada a transferência, por doação, da Prefeitura.
Municipal de Htdrolina para ao Centrais Elétricas de Goiás S. A .. dos
bens e instalações constantes do ncervo da referida Prefeitura, vinculados
aos serviços de energia elétrica no
município de Hidrolína ,
Art. 3.0 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4. 0 este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de marçq de 1971;
da Independência e 83.0 da
República.
150. 0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.348 -

DE

15 DE

MARÇO DE 1971

Declara sem efeito o Decreto n'Ú:mero
29.596 de 28 de maio de 1951.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 211
de fevereiro de 1967 (Código de lVlineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967. neereta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o decreto número vinte e TI<JVI'}

EXECUTIVO

mil quinhentos e noventa e seis
c., .596) doe vinte e oito (28) âe maio
de mil novecentos e cinqü-enta e um
(1951) que concedeu ao cidadão brasileiro Roberto Guilherme Stoltz o
direito de lavrar argila, em terrenos
de sua propriedade e outros, situados
no lugar denominado Olaria, dlstr ito
e município de POnta Grossa, r.;.,ta.J.o
do Paraná.
Brasília 15 de março de :971;
15{)9 da Independência e 33° da
República.
EMILIO G. MÉDICI

AntôniO Dias Leite Júni01"

DECRETO N9 68.349 - DE 15 DE
MARÇO DE 1971
Retifica o artigo 19 do Decreto núme~
TO 64.314, de 7 de abr2Z de 1969.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nc 227, de 28 ce
fevereiro de 1967 <Código de Míneraçâo) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19,
do Decreto número sessenta e quatro
mil trezentos e quatorze (64.314), de
sete (7) de abril de mil novecentos e
sessenta e nove (1969), que passa a
ter a seguinte redação: Fica outorgada à Magnesita S.A., concessão para lavrar argila em terrenos de sua
propriedade no imóvel denominado
Fazenda Santa Cruz, distrito e município de Esmeraldas, Estado de Minas
Gerais, numa área de cinco hectares
e vinte e sete ares (5,27 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quarenta metros (40
m) , no rumo verdadeiro de oitenta e
oito graus nordeste (88 0 NE) do canto
nordeste (NE) do pontilhão da estrada São José - Esmeraldas, sôbre o
córrego da divisa entre as propriedades de Magnesrta S.A., e de Geraldo
costa e Os lados a partir dêsse vértãce. os seguintes comprimentos e eu ~
mos verdadeiros: quarenta metros 4..40
fi), este (E); quarenta metros
4..40
m) , norte (N); setenta metros 4..70
rn) , este (E); quinze metros 115 mr.
norte (N); cento e trinta e cinco metros (135 m) , este (E); cinqüenta e
cinco metros (55 m) , sul (S); quarenta metros (40 m) , oeste (W); cento
e sessenta metros (160 m) , sul ISJ;
vinte metros (20 fi), este (E); cento
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e trinta e cinco metros 035 mi , sul
(8); quarenta metros (40 mj , este
(E); cento e dezoito metros (l18 rm
sul (S); cinqüenta e três metros (53
mi , oeste (w); sessenta metros \50
m) , norte (N); dezesseis metros ,1.6
m) , oeste (W); trinta metros (30111),
noi-te (N); treze metros (13 mi , oeste
(w); trinta metros (30 mj , norte
(N); quinze metros (15
mj , oeste
(w); trinta metros (30
m) ,
norte
(N); doze metros (12m) , oeste (W);
trinta metros (30m), norte lN);
qumze metros (15 m), oeste (W)
vinte metros (20 mj, norte (N);
treze metros (13 nu, oeste (W);
trinta metros (30 m) , norte (N); de
zenove metros 09 m) , oeste l W) ;
trinta metros (30 m) , norte (N);
quinze metros (15 m) , oeste (W);
sessenta metros (60 m) , norte lN,;
trinta e quatro metros (34 m) , oeste
(W); vinte e quatro metros (24 m) ,
norte (N); dezesseis metros (16 fi).
oeste (W); vinte metros (20 m) , nor.
te (N); vinte e seis metros (26 ITO,
oeste (W); quinze metros t Iõ m) ,
norte (N) ; dezoito metros (18 m) , oeste (W); trinta e quatro metros (34
m) , norte (N); constdtuíndc êste (J
último lado do polígono.
Art. 2i? A presente retificação üe
Decreto será transcrita no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produçac
Mineral, do Ministério das Minas c
Energia.
Art. 3° Revogam-se as disposrçôee
em contrário.
Brasília, 15 de março de 19'71;
150'" da Independência e 839" l1a
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nº 68.350 MARÇO

DE 15 DE

I)E 1971

Revoga decreto e outarça li Oentcaís
Elétricas de Santa Catarina S. A.
concessão
para distributr energta
elétrica no municipw de campos
Novos, no Estado de Santa Catart-

na.
O Presidente da Repubüca, usando
da atrtbutção que Lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
nos têrmos do artigo 150 do Oódígo
de .águas,
considerando que os serviços públrcos de energia elétrica da cidade de
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Campos Novos, Município de mesmo
Dome, no Estado de Santa Catarina,
nao mais são executados pela ífrma
Irmãos Granzotto, Mesquita & era.
Ltda., decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
n- 16.781, de 10 de outubro de 1944,
que outorgou à firma Irmãos Granzotto, Mesquita & Cía , Ltda , concessão para -. aprovettamentc cra
energia hidráulica de um trecho do
río São João, situado no distrito rede
do munícipío de Campos Novos, 10
Estado de Santa Catarina, cuja finalidade foi a de produzir, transmitir
e distribuir energia elétrica naquela
cidade.
Art. 2° É outorgada à Centrais
Elétricas de Santa CatarinaS. A.
concessão para distribuir energia elé__trtca no município de Campos Novos,
Estado de Santa Catarina, ficando
autorizada a estabelecer os sistemas
de distribuição e transmissão constantes dos projetos aprovados.
Art 3i? A concessionária fica oongada a cumprir o disposto no Código
de Águas, íeis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 4Q A presente concessão vígorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 59 Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações que no momento existirem em função dos aerv Iças
concedidos, reverterão a Uníáo .
Art. ao A concessíonária pouera requerer que a concessão seja renovada, mediante as concnçoes que Vj6rem a ser esttpuladaa.
concessionária devera.
Art. 79 A
entrar com o pedido a que se '. efere
o item anterior até 6 (S"'.151 -neses
antes de ífndar o prazo De vtgéncia
da concessac, sob pena 110 seu snõncio ser interpretado como desístênera da renovação.
Art. 8Q O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua pubtícaçac,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 19;1;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DE

15
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DE

MARÇO DE 1971

Declara caduco o Decreto -nr 31.146,
de 18 de [ulno de 1952.

o Presidente da República, usando
da atrtbutção que me confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração),

alterado pelo Decreto-lei

n° 318, de 14 de março de 1967, e ten-

do em vista o que consta no processo
DNPM -

5.474-46, decreta:

Artigo umco. Fica declarado caduco o decreto nv trinta e um mil
cento e quarenta e seis (31. 146) de
dezoito (18)

de

julho de mil nove-

centos e cinqüenta e dois (1952), que
concedeu ao cidadão brasileiro Uraquitan Bezerra Leite o direito de .lavrar mínerío de apatita, situado- no
lugar
denominado Fazenda Olho
d'Agua dos Oitis, distrito de Sumé,
município de Monteiro, restado
da
Paraíba, cujos direitos de lavra foram
cedidos à Empresa de Produtos QuimICOS e Fertilizantes S. A. PROFERTIL.

Brasília, 15 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMIL10 G. MEDlCl
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 68.352.-

DE

15

DE

MARÇO DE 1971

Aprova transferência de bens e instalações e outorga à Companhia Leste Mineira de Eletricidade concessão
para aproveitamento hidráulico no
município de Ipanema, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arartigo 81, item lII, da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140, letra b, e
150 do Código de Águas, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a transferência da usina hidroelétrica da N e~
bhna, situada no rio Manhuaçu, município de Ipanema, Estado de Minas
Gerais, da Companhia Fôrça e Luz de
Ipanema S. A. para a Companhia Leste Mineira de Eletricidade.

Art. 2.° Não Importa o presente
ato no reconhecímcnto do valor atribuído aos bens e instalações como investimento a remunerar, o qual será
determinado pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
de conformidade com as leis em vigor.
Art. 3.° E' outorgada à Companhia
Leste Mineira de Eletricidade, para
fins de regularização, concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica, de um trecho do no Manhuaçu,
município de Ipanema, Estado de
Minas Gerais.
§ 1. 0 A energia produzida se destína a melhoria do fornecimento de
energia elétrica do sistema da concessionária.
§

2.° A concessionária fica autort-

zada a estabelecer o sistema de trans-

missão constante do projeto aprovado.
Art. 4.°
A concessionária fica
obrigada a cumprir o disposto no Código de Águas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 59 A concessionária concluicá as obras no prazo que fôr fixado
no despacho de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com os
mesmos, com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
§ 1.0 A concessionária ficará sujeita à multa diária de até Cr$ 221,00
(duzentos e vinte e um cruzeiros),
pela inobservância do prazo fixado,
na forma da legislação de energia
elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 2.° O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 6.° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 7.° Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 8Q A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A Concessionária deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até () (S'3(5) meses
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antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena de o seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 9.° O presente Decreto en-trará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 15 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 68.353
MARÇO DE 1971

DE

15

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de senruião,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissào
que se estenderá desde Taquaral de
Goiás até Itaçuari, no município de
Taquaral de Goiás, no Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, ceado como
eixo a linha. de transmissão a ser
estabelecida entre Taquaral de Goiás
e Itaguari, no munícíplo de Taquaral de Goiás, no Estado de Goiás,
cujo projeto foi aprovado por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME n'' 705.803:'70.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária, em favor

da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para
fim indicado, a qual compreende o' direito atribuido à emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, lJ~~l
como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra, atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que
fôr compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
eervldão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1956.

°

Art. 4.° ~ste Decreto entrará em
vtgcr na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1971;
1150.° da Independência e 83.° da
'República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 68.354
MARÇO DE 1971

DE

16

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Sstcuio-Mcuor das Fôrças Armadas,
servidor em disponibilidade, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista que ao caso é de aplicar-se,
por analogia, o disposto no § 2º do
artigo 99 do Decreto-lei n." 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica aproveitado no cargo
de Carpinteiro, código A-60l.8.A, do
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Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Estado-Maior das Fôrças
Armadas, em vaga criada pelo Decreto-lei nv 1.068, c;c 29 de outubro de 1969, Zacarias Jeremias de
Miranda, colocado em disponibilidade
em idêntico cargo do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e
Assistência. dos Servidores do Estado
(IPASE), do Ministério do 'I'rabalho e Previdência Social, respeitado
o regime jurídico anterior do funcio-

nário.
Art. 2.° O Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado (lPASE) remeterá ao órgão de
pessoal do Estado-Maior das Fôrças
Armadas, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste

Decreto, os assentamentos individuais
do servidor de que trata o presente
ato.
Art. 3.0 O disposto neste Decrete
não homologa situação que, em Virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4. 0 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 16 de março de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
DECRETO

N.o 68.355
MARçO DE 1971

DE

16

DE

Concede autorização à sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Consttrutçâo, decreta:
Art. 1.0 ~ concedida autorização à
The Yasuda Fire and Marine Insurance Company Limited, com sede
em Tokío, Japão, autorizada a funcionar no Pais pelo Decreto n." 46.257.
de 22 de junho de 1959, para aumentar capital destinado às suas operações de seguro no Brasil, de Crê
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros) para Cr$ 500.000,00 (qui-

°

nhentos mil cruzeiros), conforme deliberação de sua jjiretoría, em reunião
realizada a 26 de maio de 1969.
Art. 2.0 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 16 de março de 1971;
150. 0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N.o 68.356
MARÇO DE 1971

DE

16

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
Estadual de Direito de Maringá e
ao Curso de Bacharelado, em Marmça, no Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
artigo 81, item III, da Constituição. de
acôrdo com o artigo .47, da Lei n."
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n,»
CFE: 1.992-70, do Ministério da Educação e Cultura. decreta:

°

Art. 1.0 11: concedido reconhecimento a Faculdade Estadual de Direito
de Martngá, da Fundação Universidade Estadual de Marmgá, em Marlngá, Estado do Paraná, e ao Curso
de Bacharelado mantido pela mesma.
Art. 2.0 este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 16 de março de 1971;
150. 0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.357 -

DE

16

DE

MARÇO DE 1971

'rf,etifica o Quadro rJnico de Pessoal
da Universidade Federal da Bahta,
aprovado pelo Decreto n 9 61.710, de
21 de novembro de 1967, e alterado
pelos Decretos números 65.196, de
19 de setembro de 1969 e~ 66.448, de
15 de abril de 1970, e dá oecrcs providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artd-
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go 81, item IH, da Constítutção, e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei nl? 3.780, de 12 de julho
de 1960, e o que consta do Processo
nv 458, de 1970, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, aprovado pelo Decreto nc 61. 710, de 21 de novembro
de i967, e alterado pelos de numeras
65.196, de 19 de setembro de 1969, e
66.448, de 15 de abril de 1970, para
efeito de ser excluído um cargo da
classe de Auxiliar de Museu,
.
EC-603. 8. A, ocupado por Ramíro Damaso Rebello de Figueiredo e incluído
um cargo na classe de Assistente de
Administração, AF-602.14.A nêle considerando-se enquadrado, a partir de
15 de junho de 1962, Ramiro Damaso
Rebello de Figueiredo, servidor amparado pelo parágrafo único do artigo
23 da Lei nc 4.069, de 11 de junho de

1962.
Art. 29 Na execução dêste Decreto,
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nc 65.196, de 19 de
setembro de 1969.
Art. 39 :€ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ~evo
gadas as disposições em contrário,
Brasilia, 16 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

zldas pelo Decreto n.v fiO.998-67, passam a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 146.
As dependentes
maiores de 16 (dezesseis) anos
assinarão perante o INPS, por
ocasião da habilitação as prestações, I'êrmc de Responsabilidade,
comprometendo-se a comunicar,
Imediatamente, a alteração de seu
estado civil que determine a perda da qualidade de dependente,
ficando sujeitas, em caso de omíssâo, às sanções cabíveís;"
"Art. 147. A falta de cumprimento do disposto no artigo 145
acarretará a imediata suspensão
do pagamento do benefício, até
que seja apresentada a declaração prevista."
Art. 2.° 1tste decreto entrará em
-vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de março de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 68.359 MARÇO DE 1971

DE

16

DE

Altera dispositivos do Regulamento
para o "Corpo do Pessoal Subalterno da Armada" ~ aprovado pelo Decreto n° 60.433, de 13 de março de

1967.
DECRETO N9 68.358
MARÇO DE 1971

DE

l{) DE

Altera os artigos 146 e 147 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.O
60.501 de 14 de março de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 146 8 147 do Regulamentc aprovado pelo Decreto n.s
60.501-67 com as alterações introdu-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição decreta:
Art. 1° O § 2° do artigo 10 do Regulamento para o Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10

§ 2" As seguintes percentagens serão tomadas como base para distrt-
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buíçâo do efetivo geral de cada Quadro do BGT, pelas diversas graduações:

contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio
da
Urnâo .

1-80 . '
II - 10 5G.
III - 2° 5G.
IV - 3° SG . .
V - CE . .
VI - MN

l.l.l't. 39 :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrá~io.

Art. 2° mate Decreto

3%
4%
6%
12%
35%
40%

entrará

em

vigor na data da sua publicação, fi-

cando revogados o parágrafo único do
artigo 80 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 60.433, de 13 de março de 1967 e demais disposições em

contrário.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO Nº 68.361 -

DE 17 DE

MARÇO DE 1971

Brasília, 16 de março de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes - --"

DECRETO N'? 68 360 -

DE

16

DE

MARÇO DE, 1971

Autoriza a cessão gratuita do terreno
e benfeitorias que menciona, situados no Distrito Federal.

o

Brasília, 16 de março de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150"

Presidente da República, usando

da atríbuícâo Que lhe confere o artigo 31, item IIl, da Constituição e
de acôrdo com o art. 19 do Decreto-

lei 1').9 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão gra..
tutta, ao Distrito Federal, rte parte
do imóvel denominado "Fazenda da
Papuda", com a área de 859,0892 ha
(oitocentos e cinqüenta e nove hectares, dto ares e noventa e dois centdat't'.3)
bem como as benfeitorias nêle
existentes de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o ns
409.190-70.
Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior se destina a edificação e instalaçã-o da Penitenciária do
Dtatrrto Federal e serviços afins do
Deuartamento de Prisões, da Secretaria" de Segurança Pública do Distrito
Federal. conforme disposto no Decretolei nv 315, de 13 de março de 1967,
tornando-se nula a cessão, se eo imóvel vier a ser dada no todo ou em
parte, utilização di versa, ou ainda se
ocorrer inadimplemento de cláusula: do

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as seccs ~ DNOCS, a. área de terreno necessária à
construcão do
açude público Brumado no municipio de Rio de Contas, Tio Estado da
Bahia.

O Presidente da República usando
artigo
81, item In combinado com o § 22
do artigo 153 da Constituição, e nos
termos do Decreto nc 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarada. de utilidade pública, para fins de desapropriacão pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas - DNOCS a área de terreno com 16.250. OOOm2
(dezesseis
milhões,
duzentos
e
cinqüenta mil metros quadrados), representada na planta que com este
baixa, devidamente rubricada pelo Secretério-Geral do Ministério do Intetenor,
necessária à construcão do
açude núbltco "Brumado", no' munictpío de Rio de Contas, no Estado
da Bahia, cuio projeto e orçamento
foram aprovados pela Portaria número 90, de 20 de fevereiro de 1963. do
então Ministério da Viação e Obras
Públicas - M. V. O. P.
Art. 29 ltgte Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 17 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
da atribuição que lhe confere'

EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

°
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DECRETO N" 68.362 -

249

DE 17 DE MARÇO DE 1971

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal do Mini'stério do Exército, e dá outras
providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
20 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. I'? Fica alterado, na forma do Anexo I, que constitui parte integrante dêste decreto, o Quadro de Pessoal do Ministério do Exército,
aprovado ,pelo Decreto nv 53.252, de 13 de dezembro de 1963, para fundir,
com a Parte Permanente, a Parte Especial a que se referem os Decretos
US. 58.&00, d 15 de abril de H166, e 61.698, de 13 de novembro de 1'967,
e corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes, na conformidade do que dispõe o art. 20 da Lei nv 3.'780, de 12 de julho de
1960, regulamentado pelo Decreto n- 48.92'1, de 8 de setembro de 1950.
Art. 29 A alteração de que trata êste decreto não acarretará aumento de despesa, ficando suprimidos, para tanto, na forma do Anexo H,
os cargos vagos integrantes das Partes Permanentes e Especial do Quadro
de Pessoal do Ministério do Exército.
Art. 3'! O provimento dos cargos vagos constantes do Anexo I será
processado na forma da legislação ,em vigor.
Art. 4'! Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial continuam preenchidos pelos atuais ocupantes.
Art. 5'? !:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e mcontrárlo .
Brasília, 17 de março de 1971; 150'1 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Orlando Geisel

Os anexos mencionados nos arts. 19 e 2'1 foram publicados no D. O. de
30-3-71 (Suplemento).

DECRETO N9 68.363 MARÇO DE

DE

17 DE

1971

Transfere da Prefeitura Municipal ae
Iporá para a Centrais Elétricas ele
Gotas S. A. a concessão para prl~
duzir, transmitir e itistribzlir energt.!J. elétrica no municípw de Iporà,
Estado de Goiás, e dá outras l}roVl-

âéncíus.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artj12:0 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos dos artigos 140 e 150 do Có~
digo de Águas e tendo em vista o
disposto no artigo 64 do Decreto numero 41. 019, de 26 de fevereiro (te
1957, alterado pelo Decreto n.v 56.227,
de 30 de abril de 1965, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Goiás S. A. a

concessão para prpoduztr, transmitir e
distribuir energia elétrica no municí
pio de Iporá, Estado de Goiás, de que
era titular a Prefeitura Municipal de
Iporá, em virtude do DEcreto número
33.400, de 28 de julho de 1953, ftcando autorizada a estabelecer os siste
rnas de
transmissão e dlstrtbuíção
constantes dos projetos aprovados no
Processo DAg nv 701-50.
§ IÇA concessionária concluirá as
obras no prazo fixado no despacho de
aprovação dos projetos. executando-as
de acôrdo com os mesmos, com as
modificações que forem autorizadas
se necessárias.
§ 29 A concessionária ficará suieí
ta à multa diária de até Cr$ ~21,OO
(duzentos e vinte e um cruzeiros)
pela Inobservância do prazo fixado,
na forma da legislação de energia
elétrica em vigor e seus regulamentos.
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§ 39 O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacíonal de Águas e Energia Elétrica, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 29 Fica aprovada a transferência, por alienação, para a Centrais
Elétricas de Goiás S. A., dos bens
e instalações constantes do acervo da
Prefeitura Municipal de Iporá, vmculados aos s-erviços de energia elétrica no município de Jporá, Estado
de Goiás.
Parágrafo único. A aprovação dês
te artigo não importa no reconheci
menta do valor atribuído à transação
como
investimento a remunerar, o
qual será determinado pelo Depar ta
menta Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, do Ministério das Minas e
Energia, de conformidade com as leis
em vigor.
Al·t. 30 A
concessionária
fica
obrigada a cumprir o disposto no CÓ~
digo de Aguas, leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 49 ãste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário
Brasília, 17 de março de 1971;
1509
da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO W 68.364
MARÇO DE 1971

DE 17 DE

Declara de utilidade pública, pala
fins de constituição
de servidão,
uma faixa de terra destinada a passagem da linha de transmissão Tue
se estenderá
entre os municípios
de Firminõpolis e [porá, no Estado
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da ata ibuíção que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em »íste o disposto no artigo
1E'1, letra c, do Código de Aguas, 1'8gulamentado pelo Decreto
número
3(.,.851, de 16 de julho de 1954, deereta:
Art. 1" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constltutçâo de
servidão
administrativa, as
áreas de terra situadas na .faixa de
12 (doze) metros de largura, tendo

como e1xo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre os mumctpi is
de Firmínópolls e Iporá, no Estado
de Goiás. cujo projeto foi aprovarto
por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo Dag . número 701-50.
Art. 2" Pica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás 8. A., a promover
a constituição de servidão adrmntstratíva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1".
'\rt. 3" Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
admtnistratdva necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás 8.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção.
operação e
manutenção da mencionada linha ele
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares,. bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o ace.iso à área da servidão atravea
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1" Os proprietários das áreas de
terra atlngtdas pelo ônus, Iímítarão
o uso e gôzo das mesmas ao que tôr
compatível com a exlstêncla da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que
embaracem .... u
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer
construções ou fazer
plantações de elevado porte.
~ 2" A Centrais Elétricas de Gctâs
8. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas
necessárias à constituição
da servidão administrativa de cará-er
urgente, utilizando o processo ludicíal estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941.
com as modificações tntrodualdas
através a Lei número 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4" f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1971;
150.9 da Independência
e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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50m (cinqüenta metros) no rumo de
8C) ao' 00" NW; pelo lado esquerdo
faz uma deflexão de 909 00' 00" à
direita, mede 51.65m (Cinqüenta e um
Declara de utilietaae pública, para
metros e sessenta e cinco centímefins ete desapropriação, uma área
tros) no rumo de 829 00' 00" NE;
de terra destinada à instalação,
e, finalmente, faz uma derlexão à dtrei ta de 979 39' OS" à direita. O acespela Companhia Telefônica Brasiso ao terreno é feito pela Estrada
leira, de uma estação repetidora dc
Municipal Palmares • Píndorama, a
microonetas e respectiva tórre, no
partir de Um ponto "A" que dista
10.652m (dez mil, seiscentos e cinMunicipio de Pindorama. Estado de
qüenta e dois metros), pelo eixo da
Sâo Paulo.
"Estrada Municipal Palmares-Catanduva, no ponto de cruzamento de eiO Presidente da República, usanxos das Ruas São Luiz e Marília, em
do da atrtbuíção que lhe confere o
Catanduva. Do ponto "A" (cruzaartigo 81, mcíso IlI, da Constdtuíçáo
mento de eixos das 2 (duas) Estrac'as mencionadas acima) faz uma dee tendo em vista o disposto r-os arbiflexão de 1529 00' à direita e mede
gos 5'?, letra "h", e 69 do Decreto-reí
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, 49m (quarenta e nove metros) até o
ponto "B"; a seguir, faz uma defledecreta:
~à;) de 169 3D' 00" à esquerda e mede
Art. 1<? f: declarado de utilidade pú- - 1.819m (hum mil, oitocentos e dezenove metros) até o ponto "C", situablica, para fins de cesapropríaçáo, um
terreno com a area de 2. 3S1,,00m2 do na Interseção do eixo da Estrada
para Prrxíorama, com o prolongamen(dois mil, trezentos e oitenta e um
to do lado esquerdo do terreno; dar,
metros quadracos) , de propriedade de
raa uma deflexâo de 959 35' 07" à
José de Franchi, no Munícípíc de
direita, mede 4,35m (quatro metros ~
Píndorama, Estado de São Paulo, destrinta e cinco centímetros) até o vértinado à instalação de uma estacao
repetidora de microondas e da restice de interseção do primeiro segpectiva torre pela Companhia Telementa da linha da frente do terreno,
fônica Brasileira - CTB.
e. finalmente, faz uma deflexâo de
829 20' 52" à esquerda, tudo de acôrArt. 29 O aludido terreno tem a
do com a planta SK-6.194, constante
forma de um polígono irregular de 6
do Processo nv 002-71 GMC, do
(seis) lados, conrronta-ce por todos
Ministério das Comunicações.
os lados, exceto a linha da frente,
com o remanescente da maior porArt. 39 Fica a Companhia 'I'elefôção do imóvel, de propriedade de .José
rdca Brasileira autorizada a promode Franchi e apresenta as seguintes
ver a desapropriação do referido tercaracterísticas: mede 50,58m (cinreno, com seus recursos próprios, na
qüenta metros e cinqüenta e oito cenforma da legislação vigente.
tímetrosj , de frente para a ~~strada
Art. 49 vos têrmos do artigo 15 do
Municipal palmares - Píndorama Decreto-lei no 3.365', de 21 de junho
em três segmentos: o 19 segmento
de 1941, modificado pelo Lei n.v 2.786,
mede 10.88m (dez metros e oitenta e
de 21 de maio de 1956, a desapropriaoito centímetros) no rumo de 0920'3'2"
ção é declarada de caráter urgente,
SE; o 29 segmento faz uma deflexao
0
de 2 06' 07" à direita, mede 19,90rn para efeito de imediata imissão de
posse.
(dezenove metros e noventa centímetros) no rumo de 19 45' 15" SW; o
Art. 5'? asts Decreto entrará em vi30 segmento faz uma deflexâo de
gor na data de sua publicação, revc0° 44' 10" à esquerda. mede 19.80m
gadas as disposições em contrário.
tdezenove metros e o-tenta centímetros) no rumo de 1901'05" SW; pelo
Brasília, 17 de março de 1971;
lado direito faz uma deflexâo ue
l50tJ
da Independência e 83~ da
809 58' 55" à direita, mede 4;~,({~m
República.
(quarenta e três metros e sessenta
centímetros) no rumo de 829 00' 00-"
ElVrÍLIO G. MÉDICI
SW; pela linha dos fundos faz uma
I-lygino C. Corsetti
deflexâc de 900;> 00' 00" à direita, mede
DE

17

PODER

DE
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DECRETO N.9 68.366
MAH;O

DE

~ DE

17

DO

PODER

DE

1971

Declara de uiüutaâe publka, oara
fins de desapnpTi':lçao, um terreno
rural e duas jaj,xal> de terra destz-

naetos à m ;ta'.açao~ -peia Commanhia Tetetómca I:;ra;;;Zle.ra de Wft{},
estação reoeuasra de micro.mâas
no Município de Taquaritinga, Estado de 8fto Paulo.

o Presidente da República ltUlk'iO
da atribuição qUE' lhe confere o artigo 81 inciso IH, da Constttuíçào e
tendo em vista o disposto nos artdgos 59, letra "11", e 6',1 do Decretolei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,

decreta:

Art. 19 São declarados de utilidade pública, para fins de oesaproprtação, um terreno ru. al CO:11. ~rea de
2.500m2 (dois mil e quinhentos r.1Ctros quadrados) , a ser desmembrado
de uma porção maior de terras da
Fazenda Glória, de propriedade de
Alfredo Freire de Mattos Bar r eto, no
Município de 'I'aquarrttnga, Estado de
São Paulo, e luas faixas de terra.
com as áreas de 23,5!H,~:Wm2 tvtnte
e três mil, qumzientos e sessenta e
quatro metros quadrados e vinte decímetros quadra-tos) e de 8:0,60m2
(oitocentos e dez metros cuaôrados e
sessenta decímetros quadrados) TE&
pectdvamente, destinados à mstatacão
de uma estação repetidora de microondas, pela Companhia 'I'alefóníca
Brasileira, 30m o respectivo acesse ao
terreno e enterrunento de cabo telefônico coaxial.
Art.. 2Q O aludido terreno tem a
forma de um quadrado com 5(1m
(cinqüenta metros: de raôo, r-onfronta-se totalmente com o remanescente da nadei porção da Eazenna
Glória, de propr-edaue de Alfredo
Freire de Mattos Barreto e apresenta as seguintes caracterlstícas: o iado (4-1), 0:0'1'51 teraco corno linha da
frente, segue no rumo 1e r·7Q':<0' S\';\"I;
o lado direito (1-2) segue no rumo
de 329 ::lO' NW: a ünna dos fundes
(2-3) segue no rumo de S'19 30' NE;
o lado esquerdo (3 ·4) segus no rumo
de 329 30' !3E, Na línha j,t frente o
estaqueamento no O, afastao o 5m
(cinco metros) do vértice formano
pela linha da frente com o lado direito, término do eixo da rarxa de
acesso, dista 2, 356:42m .do•s mil, t! e-

EXECUTIVO

zen tos e eínqüe.n-a e seis metros e
quarenta e tois centímetros) co ponto "A" da porceíra de acesso 8 propriedade de Alfredo Freire de Mattos Barreto,
Art , 3Q A faixa de acesso ao te:-

rena com 10m «tez metros i

ao íar-

gura e 2,356,421;.1 (doís mil.. trf'Zf rItos e cinqüenta e seis metros e qua-

renta e dois censimercs) De comprímenta, tem inicio a partir de um
ponto "A" na porteira de entrada
da Fazenda Glória, que dista pelo
eixo da Estrada Mumcipaj 'I'aquaritinga - Monte Alto, 5.350m tctncc
mil, quinhentos e cinqüenta metros.í .
no rumo de 2~9 33' 20" NW, do lado
direito do rerreuo da CTB, aituaoo
na Rua Duque de Caxias nv 852, em
'I'aquarttinga E' apresenta as seguíntes caractertstacas: o 1l,J segmento
mede 16m (,j'~3e%(~J,s metros) no rumo de 21Q 33' 2()" N\:V: o 29 mede
88m (oitenta e oito metros) no rumo
de 169 03' 20" NW; o 3,Q mede 2793m
{vinte e sete metros e noventa e U1-

to centímerosj em curva circu.ar a
esquerda com raio de 100)On' (C(;lO
metros e dez centímetros. A ãr.gulo
central de 169 02'; o 4,9 mede 136m
{cento e trinta e seis metros) no filmo de 329 Ob' 20" .NW; o 5Q mede
17,74m (dezessete metros e setenta 6
quatro centímetros em curva (H'cular à esquer.ta com raio de lOO)Om
(cem metros e dez centímetros.i e

ângulo central de 39 :0'; c 6" mé~e
423,54m (quaçrocentlls e vmte e tH'S
metros e .ánqúenca to quatro ccr.ti ..
metros) no rumo de 41ç. 15' 20" NW;
o 79 mede 13,61111 (treze metros e

sessenta e um -entímetros: em cur
va circular a esquerda, com raio de
10010m (cem metros e dczcenl:íme~
tros) e ângulo central de 7° 48'; o
89 mede 477,:2Gm (quatrocentos ~ setenta e sete metros e vint-e centímetros) no rumo de 4g? 03' 2(1" NW;
o 99 mede 17,13m (dezessete metros
e setenta e três centtmetros i em
curva circular à direita- com raio de
100,10m (cem m8t,'03 e dez centímetros) e ângulo centra, de 10° 11'; o
109 mede

P5/lfinJ

(oitenta

e

cirH'~'

metros e noventa e cinco cenn.netros) no rumo de ~8Q 52' 20" NW; (
119 mede 35,!:lf)m (trinta e cinco r-ebros e noventa e seis centímetros)
em curva oircutar li direita, com raio
de :OO,lOm .cem metros e dez centímetros) e ângulo central de 20',' :<,b ;
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o 129 mede 60 .ãüm (sessenta metros
e quarenta centtmctrcsj no Huno de
189 27' 20" N W, o 13::1 mede 32m
(trinta e dois metros) em curva circular à esquerda, com raie. de ,. .
iOO,10m (cem meta-is ~ dez centlmatrosj e ângulo central de lS",) 19'; o
149 mede 72,9óm (setenta e «r-is metros e noventa e cinco centtmetros i
no rumo de ;)6·) 46' 20" NW; o 159
mede 22,53m (vinte e dois metros e
Cinqüenta e três entímetrosj em
curva circular à direita, com raio dê
30,03m (trinta metros e três centimetros) e anguto central de; 43\' 00';
o 16.9 mede 15,50m (quinze metros e
cinqüenta.:enr,bnetros) no 1 umc da
6 9 13' 40" NE; o 179 mede 17,6bm
(dezessete metros e sessenta e cince
centímetros) em curva. círcuíai.. a osquerda, com raio de 30,03 (trinta metros e três centímetros) e anguto
central de ~39 53'; o 189 mede ...
95,80m (noventa e cinco metros e oitenta oentímetros i no rumo de _
279 39' 20" NW; o :9(1 mede 44,46rrt
(quarenta e quatro -netroa e quarenta e seis centímetros) em curva
circular à direita, com raio de
40,02m (quarenta metros e dois centímetros) e ângulo central de
.
639 4{)'; o 2JQ mede 1.0ú40m (cem
metros e quarenta centímetros) «c
rumo de 369 00' 40" Nr.::; o 219 mede
62m (sessenta e dois metros) no rumo de 359 53' 2()" NW; () 229 mede
8830m (oitenta e oito metros e trrnta' centímetros) no- rumo de 579 27'
00" NE' o n9 mede 15S,10m (cento
e cinqüénta e oito metros e dez, rentímetros) no rumo (':'8 ,59·) 27· 00"
NE· o 24(1 mede 20m tvrnte metros)
no 'rumo de &90 2·7' 00" NE; o :Lf,'1
mede 227m (duzentos e vinte e seta
metros) no rumo de -~8'? 3D' 00" NW
até o estaqueamento n? O, cr-de termina.
Art. 49 A faixa de terra, n. enclo..
nada no artdgo 19, com zm (doia
metros) de iargur a e 4ü5-,30m tquutrocentos e cíuco metros e tnntc
centímetros) de c::·m1.Jl'lll1e~lto, dcstí..
nada ao enterra-a-uto de cabo te'efônico coaxial, tem ínicíc a partrr
de 17m (dezess ete metros), no pIO..
longamente do l{)O (décimo oitavo)
segmento da ra.xa de acesso a que
se refere o ac'tlgo anterior e apresenta as seguintes caractertsuu-as: Q
19 segmento mede 50m tcínqüenta
metros) no rumo de 650 20' 4.0" NE;
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o 29 mede 76:n (setenta e seis rretros) no rumo de H9 38' 40'· NE; o
39 mede 100m rc sm metros) no rumo de 549 ~S' 4U" NE, e, ünalmente
o 4Çl mede 17G,;lOm (cento e setenta
e nove metros e trinta oentímr-tros i
no rumo de 239 38' 40" NEi, -udo G6
acôrdo com a plan"-'a 8K~6195 ronstante do Processo n.c 04883-70-GMC
do Ministério da') Ccmunicaçôcs .
Art. 5.9 Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a pro-nover e executar, com seus :!..ecursos
próprios, na forma da legrs.açao vi~
gente, a presente desapropr.s.çào (Ih:
instituição ua servldáo de passage.n
pelas referidas faixas de terra.
ArL 69 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de :941, modíftcauo pela Lei núme1'0 2.786, de 21 de maio de ]956, 2.
<desapropriação é declarada de carater urgente, para efeito de Imediata
imissão de posse.
Art. 79 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sue pubhcaçao, revogadas as dispos-çôes em contrário
Brasília, 17 de março de 1971:
15"09 da Independênc-a e 839 tia
República.
EMÍLIO ;J. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.9 68.367
MARÇO DE

DE

17

DE

1971

Altera o Decreto nÇl 53.252, de 13 de
dezembro de 1963, que enquadrou:
definitivamente funcionários do Mi~
nisteric do Exército.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos nv 28, de 16 de fevereiro de 1971, do Ministério do
Exército, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto número 53.252, de 13 de dezembro de
1963, que enquadrou definitivamente,
de acôrdo com o artigo 20 da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, os
funcionários do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
do Exército, a fim de considerar insubsistente o enquadramento de Luiz
Pinto Barbosa, matrícula nc 1. 866.200,
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no cargo de Artífice de Explosivos,
A-1401-8-A, constante da relação que

acompanhou o referido decreto.
Art. 29 f1ste decreto entrará em vjgor na data de sua publícaçào.
Brasília, 17 de março de 1971;
150'-' da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 68.368 MARÇO DE 1971

DE

17

DE

Confisca bens de Expedito Rodrigues
de Holanda e dá outras pTovidên~

cees.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
artigos 89 do Ato Institucional nv 5,
de 13 de dezembro de 1968, e artigo
1Q do Ato Complementar nc 42,--âE~

27 de janeiro de 1969, tendo em vista
o que consta dos autos de ínveatígação sumária 242-70 da Comissão Geral de Investigações, decreta:
Art. 19 lt confiscado, na forma do
art. 89 do Ato Institucional no 5, de
13 de dezembro de 1968, e art. 1.9 do
Ato Complementar nc 42, de 27 de
janeiro de 1969, e incorporado, nos
têrmos do art. 39 do Ato Complementar n.v 42, de 27 de janeiro de 1969,
ao Patrimônio da Prefeitura Munícipal de São José das Piranhas, Estado da Paraíba, o bem abaixo discriminado, de propriedade de Expedito
Rodrigues de Holanda, cumprindo à
Fazenda Municipal através das medidas cabíveis, promover a restituição
ao indiciado, da importância que exceder o valor de Cr$ 3.100,00, recebida ilegalmente pelo ex-prefeito:
- Propriedade agrícola, denominada "Riacho Escuro", adquirida por
compra em 22 de novembro de 1968,
pelo valor de Cr$ 5.000,00, a. Joaquim
Carlos Sobrinho, registrada sob número 9.259, no livro 3-m às fls. 09, do
Cartório do Registro de Imóveis da
Comarca de São José das Piranhas.
Art. 39 zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.369 MARÇO DE 1971

DE

18

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Odontologia, da Fundação
Educacional e Cultural de Nova
Friburgo, mantida pela Prefeitura
Municipal de Nova Friourço no Estado do Rio de Janeiro. '

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Corastituíçào, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 203.582-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculade de Odontologia,
da Fundação Educacional e Cultural
de Nova Friburgo, mantida pela Prefeitura Municipal de Nova Fríburgo,
no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1971;
150') da Independência e 839 da
República.
ElVIíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

Nº

68.370 1971

DE

18

DE

MARÇO DE
Excl~d

do relacionamento de disponibilidade constante da Portaria Ministerial ns 3.485, de 25 de agôsto
de 1969, do Ministro ete Bstaao do
Trabalho e Preouiéncui Social, o
cargo e o servidor indicado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo MTPS-132.197-70, do Ministérío do Trabalho e Previdência Social.
decreta:
Art. 19 Fica excluído do relacionamento constante da Portaria Ministerial nv 3.485, de 25 de agôstc de
1969, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, o cargo
julgado desnecessário constante do
Anexo I do presente Decreto, perten-
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cente ao Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS).

Art. 29 Fica excluída do relacionamenta de disponibilidade, constante
da Portaria citada, a servidora referida no Anexo TI, ocupante do cargo
mencionado no artigo anterior.
Art. 3Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em oontràrio.
Brasília, 18 de março de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.

- Ministério da Agricultura Escritório
Central de Planejamanto e Contrôle (ECEPLAN)
- Ministério da Indústria e do
Comércio
- Ministério do Planejamento
e Coord er.ação Geral
- Companhia Brasileira de Anmentes (CaBAL)
Supertntendênoía

Nacional

da Marinha Mercante

-

.

(SUNAMAN>

- Banco do Brasil S. A.
Carteira do Comércio Exterior
<CACEX)

-

Júlio Barata
I

Cargo excluído da Relação de DêS~
necessários:
Procurador de 21). Categoria - 1
ANEXO Ir
Nome do servidor excluído da díscargo
ocupante do
ponibilidade,
constante do Anexo I:
Carlota Moura Sojka, matrícula
418.999.

DECRETO N9 68.371
MARÇO

Banco Central do Brasil ,

§ 19 O Presidente da Junta Dê"

EMÍLIO G. MÉDICI

ANEXO

255

DE 18 DE

DE 1971

Altera a redação do artigo 39, do Decreto n? 56.452, de 9 de junno de

1965.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 39 do Decreto....
nc 56.452, de 9 de junho de 1965, p~s
sa a ter a seguín te redação:
"Art. 3.° Junto ao Departamento
de Trigo, funcionará uma Junta
Deliberativa, integrada pelo Diretor do Departamento de I'rtgo.
que a preside, tendo voto próprio
e de qualidade, e por representantes dos seguintes órgãos:
- Ministério das Rclaçdea F~M
tenores
- Ministério da Fazenda

Iíberatíva será substituído em seus
impedimentos eventuais, pelos re··
presentantes da Companhia Brasileira d-e Alimentos (CaBAL) e
do Banco do Brasil S. A. - Carteira de Comércio Exterior
.
(ÇACEX), na ordem a ser determinada pela Junta Deliberativa
e, na ausência dos titulares dês~
~es .órgãos, por um dos Membros,
índícadn pela maioria.
§ 29 No ímpedímento do Diretor
do Departamento de Trigo, será
convocado, obrigatoriamente, para.
integrar a Junta, com direito a
voto, o Diretor-Substituto do aludido Departamento de 'I'rigo.
§ 3.° Os membros da Junta Deliberativa e seus Suplentes serão
indicados pelos titulares dos órgãos representados.
§ 49 A Junta Deliberativa só poderá reunir-se com a metade mais
um de seus membros e suas decisões serão aprovadas por maioria de votos."

Art. 2Q f:ste Decreto entrará em v1
gor na data. de sua publicação, revogadas as díaposíções em contrárío.
4

Brasília, 18 de março de 1971;
da
Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mario David A ruireieza
L. F. Cirne Lima
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N? 68.372 -

DE

18

DO

FeDER EXECUTIVO

DE

MARÇO DE 1971

publica os índices de atualização .múnetária dos salários dos úlizmos
24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei n 9 5.451, de
12 de junho de 1968, e dá ounoe
providências.

O Presidente da República, USBH~
do du atribuição que lhe confere o
artigo 81, inciso III, da Constdtutção

e tendo em vista o disposto no

§

29

do Artigo 1ç da Lei nc 5 .451, de 12
de junho de 1968, decreta:

Art. 1ç Para reconstituição dos suIártos reais médios dos últimos

24

Art. 29 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasiJia, 18 de março de 1971;
1509 da
Ind-ependência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.o 68.373 MARÇO DE

DE

19

DE

1971

Concede
reconhecimento
ao Curso
de Engenharia
Civil smoaouaoae
Transportes) da Escola de Engenharia Kennedy, mantida »etc FUn_
dação Educacional Minas Gerais.

(vinte e quatro) meses, conforme e::;tabelecído no § 29 do Art. 1Q da Lei
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, se-

rão utilizados os seguintes coefícíentes aplicáveis aos. salários dos meses
co;,respondentes, para os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões
da
Justiça do Trabalho, cuja vígência
termine no mês de março de 1971.
Més

Coeficiente

Março de 1969..................
Abril de 1969..................
Maio de 1969....................
Junho de 1969..................
Julho de 1969..................
Agôsto de 1969..................
setembro de 1969................
Outubro de 1969
,'
Novembro de 1969..............
Dezembro de 1969...............
Janeiro de 1970 .... ,...........
Pevereíro de 1970...............
Março de 1970 ...............•. ,
Abril de 1970
,...
Maio de 1970....................
Junho de 1970..................
Julho de 1970 .. ,................
Agôsto de 1970..................
Setembro de 1970
,....
Outubro de 1970................
Novembro de 1970..............
Dezembro de 1970...............
Janeiro de 1971..................
Fevereiro de 1971...............

1,48
1,46
1,44
1,41
1,37
1,35
1,34
1,31
1,29
1,27
1,25
1,23
1,21
1,18
1,17
1,16
1,14
1,11
1,09
1,07
1,05
1,04
1,03
1,01

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valôres obtidos pe·
la aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decretc-Ieí nv 842,
de 9 de setembro de 1319 e tendo em
vista o que corista do Processo CFE
nc 1.031-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido) reconhecimento ao Curso de Engenharia Civil, (modalidade 'I'ransportc O da Escola: de
Engenharia Kennedv, da
Fundação
Educacional Minas Gerais, com sede
em Belo Horizonte, no Estadc de 11:inas Gerais.
Art. 29 :Este Decreto entrará em vlg or na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de ::'971;
1500 da Independência e &3'1 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NÇl68.374 MARÇO DE

DE

19

DE

1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
com o Curso Técnico Superior de
Oficinas.
.

O Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
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1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969. e tendo em
vista o que consta do Processo número 205.242-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta
Art. 1'? Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Tecnologia
de Sorocaba, mantida pela Prefeitura Municipal da mesma cidade, EO
Estado de São Paulo, com O Curso de
Técnico Superior, na modalidade de
oficinas.
Art. 29' :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
150'? da Independência e 239 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO NQ 68.375- MARçO DE 1971

DE

19

DE

Reclassijtca os cargos de Rev~sOr do
Quadro de Pessoal, em extinção, do
Conselho Nacumal de Geografia, e
dá outras providências.

O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da' Constituição, e de
acôrdo com o artigo 6 Q , letra "g" do
Decreto-lei nc 972, de 17 de outubro
de 1969, e tendo em vista o que consta do processo nv 7.203, de 1970, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
.
Art , 1Q Ficam reclassíficados. com
os respectivos ocupantes, na forma dos
anexos, de acôrdo com o disposto no
Decreto nv 67.2-69, de 24 de setembro
de 1970, Os cargos de Revisor do Qua;';'
dro de Pessoal - Parte Permanente
em extinção, do Conselho Nacional de
Geografia, da antiga autarquia Inetítuto Brasileiro de Geografia e Esta-tístdca.

Parágrafo único. A reclassífícaçâo
a que se refere êste artigo e seus efeitos financeiros vigoram a partir de 21
de outubro de 1969.
.
Art. 29 :&5te Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas aulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.

Art. 3Q O órgão de pessoal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica apostilará os títulos
dos funcionários abrangidos por êste
Decreto.
~rt. 4Q As despesas com a execução
deste_Decreto serão atendidas pela
dotaçao especifica destinada ao custeio
dos Qu~dros de Pessoal, em extinção,
d~ antiga autarquia Instituto BrasiIeírc de Geografia e Estatística.
Art. 5° :Ê:ste Decreto entrará em vi~or na- dat~ de. s:-ta publicação, revogadas as dISposlçoes em contrário.
~ B:asilia, 19 de março de 1971;
1aO-. ~a Independência e 839 da
Republica.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Re2s Velloso

Os anexos mencionados no art. lI?
foram publicados no D.O. de 22-3-71.

DECRETO

N9 68.376 DE
MARÇO DE 1971

Concede a
Indúsrtria
reito de
municipio
Goiás.

19

DE

Brasília Aguas Minerais
e Comércio Ltda., o dilavrar água mineral, no
de Anápolis. Estado de

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo~ 81, item In, da Oonstítuíção,
nos termos do Decreto-lei nv 227 de
28. de f~vereiro de 1967 (Código de
Míneraçâoj , alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Brasilia
Aguas Minerais, Indústria e Comércio Ltda. concessão para lavrar água
mineral em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda
Brejo Grande ou Cabeceira de Sobradinho, distrito e município de Anápolís, Estado de Goiás, numa área de
um hectare, oitenta e dois ares e quarenta e cinco centiares (1,8245 ha)
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trinta e sete
metros e trinta centímetros (37,30m),
no rumo verdadeiro de cinqüenta e
um graus sudeste (51QSE). do canto
noroeste (NW) do tanque de armazenamento de água e os lados a par-
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til' desse vértice, os seguintes com-

primentos e rumos verdadeiros: quarenta e dois metros (42m) , norte (N);
sessenta metros (60m) , oeste <Wl;
vinte e seis metros (26m), sul (8);
vinte metros (20m). oeste (W); treze
metros (13m), sul (8); vinte cinco
metros (25m), oeste (W); cento e
quarenta e nove. metros (l49m) , sul
(8); cento e cinco metros (105mJ,
este (E); cento e quarenta e seis matros (146m), norte (N).

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional

de Energia Nuclear.
Art. 2º O concesísonárío fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Munícípíc
em cumprimento do díspotso vna l~j
uc 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.Q Se o concessionano não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 AB propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de lavra, do Departamento
Nacional da Produção' Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
1509 da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

EXECUTIVO

tendo em vista o disposto no artigo
~lj dos Estatutos da Punoaçao .NacIOnal do índio, aprovado pelo Decreto
nc 62.196, de 31 de janeiro de 1968,
decreta:
Art. 19 Os Estatutos da Fundaçac
Nacíonal do índio passam a vigorar
com a seguinte redação:
"ESTATUTOS DA FUNDAÇAO
NACIONAL DO íNDIO"

CAPÍTULO I

Da 1nstituição

Art. 19 A Pundaçao Nacional ao
rndío, instituída,
em conformidade
com a Lei nv 5.371, de 5 de dezembro de 1967, como pessoa jurídica ce

direito privado, com patrimônio proprto, nos têrmos da lei civil, reger-se-à
por estes Estatutos.
parágrafo único. A Pundação Nacional do índio, vinculada ao Míms.
térto do Interior, tem sede e fôro na
Capital Federal.
Art. 29 São finalidades da Fundaçâo Nacional do índio:
I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política tndigenista, baseada nos prtncípíos a
seguir enumerados:
a) respetio à pessoa do Indío e as
instituições e comunidades tribais;
t» garantia à inalienabilidade e 2posse das terras habitadas pelos mdias e ao usufruto exclusivo das rtquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes;
C) preservação do equtnbrto ;)10.0··
gtco e cultural do índio, no seu contacto com a sociedade nacional:
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a processarse sua evolução socío-econôrrüca a
salvo de mudanças bruscas;
II - gerir o patrimônio Indígena
no sentido de sua conservação, amphaçào e valorização:
III
promover

DECRETO N9 68.377

DE 19 DE

MARÇO DE 1971

Da nova redacão aos Estatutos
Fundação Nácionat do Indio.

da

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e

levantamentos,
análises, estudos e pesquisas cíentmcas sobre' o índio e os grupos sociais
indígenas;
IV - promover a prestação ce assistência médico-sanitária aos mdíos:
V - promover a educação de case
apropriada ao índio, visando à sua
progressiva Integração na sociedade
nacional;
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VI - Despertar, pelos instrumentos
de uívulgação, o interesse coletivo para a causa índigenísta;
VII - exercitar o poder d.e poncia
nas áreas reservadas e nas matérias
atinentes à proteção do índío.
Art. 39 Incumbe à Fundação c.tercer os podêres de representação ou
assistência juridica inerentes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou
em leis especiais.
CAPÍTULO II

Do Patrimônio

Art. 49 Constituem patrimônio da
Fundação, afeto às suas finalidades:
I - o acervo de bens dos extdutoa
Conselho Nacional de Proteção aDS
índios, Serviços de Proteção aos índios
e Parque Nacional do Xíngu ;
II - as dotações orçamentanas e
créditos adicionais ou especiais;
III - as subvenções, auxütoe e doacões de pessoas físicas, entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - os emolumentos provenientes
de serviços prestados a terceiros;
V o dizimo da renda Itquíua
anual do patrimônio indígena;
VI - as rendas de qualquer natareza.
CAPíTULO rrr

Da Administração

Art. 59 A Fundação Nacional' do
índio terá a seguinte estrutura básica:
a) Presidência;
b) órgãos Colegiados;
c) órgãos de Assessoramento;

a)

tiva;

Superintendência

Administra-

e)
Unidades Executivas, em nrver
departamental;
j) Unidades Regionais.
§ 1Q O Presidente da Fundação é
nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro do
Interior, e o Superintendente e Diretores de Unidades Executivas pelo Ministro do Interior, por indicação do
Presidente da Fundação.
§ 2Q O Regimento Interno, aprovada
pelo Ministro do Interior, definirá os
órgãos da Estrutura Básica de Admi-
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nístração, podendo acrescê-la mediante a comprovada necessidade das atividades pertinentes e estabelecera as
Normas Gerais de funcionamento da
Fundação.
Art. 69 São atríbuíçôes do
dente da Fundação:

Preza-

I - elaborar ou alterar com o auxílio da Junta de Planeja~ento e Coordenação, o Regimento Interno da
Fundação, submetendo-o à aprovação
do Ministro do Interior;
11 - superintender os serviços administrativos e gerir o Patrimônio Indígena;
TIL representar a Pundaçao, jUdícíal e extrajudicialmente;
IV - Decidir sôbre a aquisição e
alienação de bens imóveis da Fundação, ouvidos a Junta de Planejamento e Coordenação e o COnselho
Curador;
V - Assinar convênios, ccõrõos.
ajustes e contratos;
VI - Baixar instruções sôbre o
poder de polícia nos territórios tribais, no sentido de resguardar a liberdade, a segurança, a ordem, os
costumes e a propriedade dos snvtcolas;
VII - Elaborar, auxiliado pela
Junta de Planejamento e Coordenação, e submeter à aprovação do Ministro do Interior o Regulamento do
Pessoal da PUNAI, cuja contratação
e remuneração deverão observar as
condições do mercado de trabalho e
as dlrerízes da polí tdca salarial do
Govêrno;
VIII - Fixar. com fundamento no
poder de
polícia atribuído em lei"
preços de licença para o ingresso,
trânsito e exercício de atividades
permitidas nos territórios indígenas;
IX - Delegar atribuições e constituir mandatários;
X - Admitir e dispensar pessoal,
bem como prover as funções de confiança, ressalvado o disposto no
tv do art. 59 dêstes Estatutos;
XI Apresentar, trimestralmente, ao Conselho Curador, os balancetes das contas da Fundação e do Patrimônio Indígena, acompanhados de
informações supletivas e relatórios
dos trabalhos realizados ou em realização;
XII - Apresentar ao Conselho
Curador as prestações de contas
anuaís da Fundação e do Patrimônio Indígena, acompanhadas de circunstanciados relatórios;

*
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XIII - Presidir o Conselho Indígenlsta e a JUnta de Planejamento
e Coordenação.
§ 1.9 O Presidente da Fundaçâc serã auxiliado, no que concerne ao planejamento e cordenaçâo das atividades, por uma Junta de Planejamento e Coordenação, integrada pelo Superintendente e pelos Diretores das
Unidades Executivas previstas neste
Decreto.
§ 29 A Junta de Planejamento e
Coordenação terá suas funções definidas no Regimento Interno da Fun-

dação.

Art. 79 O Presidente da Fundação
contará com o apoio técnico, cientifico e cultural do Conselho Indigenísta ,
Art. 89 O Conselho
Indígenísta
constituir-se-á de sete membros- nomeados pelo Presidente da República, por íncttcacâo do Ministro do Interior, com mandato de dois anos.
§ 19 A escolha dos integrantes do
Conselho Indigenista recairá em pessoas de comprovado conhecimento
da problemática Indígenísta,
§ 29 O Ministro do Interior poderá
convidar entidades públicas ou privadas de caráter cultural ou científico, para participarem das reuniões
do Conselho Indigenista.
§ 39 No caso de vacância em qualquer de seus graus, obedecidas as
disposições legais pertinentes, novos
membros serão nomeados apenas
para cumprimento do restante (ia
mandato correspondente.
Art. 99 São atribuições do Conselho Indígenista.:
I - Propor as diretrizes da política indigenista, baseada nos principias enumerados no art. 2. 9, Item I;
I'I - Estudar e propor- os meios de
assegurar aos índios a inalienabilidade e a posse permanente das terras que habitam e o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de tôdas
as utilidades nelas existentes;
ITr - Sugerir providências no sentido da conservação, ampliação e valorização do Patrimônio Indígena;
IV - Apresentar planos para a
realização de levantamentos, análises e pesquisas científicas sôbre o
índio e os grupos socíaís indígenas;

v - Colaborar, por estudos e sugestões, com o presidente da Fundação, nas atividades de assistência
médico-sanitárias e de educação do
índio;
VI - Despertar
interêsse coletivo
para a causa índlgenísta.;
vrr - Opinar sôbre os assuntoo
de natureza técnica, científica oa
cultural que lhe forem submetidos
pelo Presidente da Fundação;
VIiII - Oferecer sugestões e aprovar recomendações e soluções sôbre
as matérias de ínterêsse da Fundação;
IX Elaborar o seu Regimento
Interno e submetê-lo à aprovação do
Ministro do Interior.
Art. 10. O Conselho Indígenísta
reunir-se-á ordínàríamente, duas vêzes por mês e, extraordinàriamente,
sempre que convocado por seu Presidente.
§ 19 O Conselho funcionará com
a presença de cinco membros, no mínimo, e as deliberações serão toma..
das por maioria.
§ 29 O Presidente terá o voto de
qualidade, em caso de empate, I1.M
deliberações do Conselho.
§ 3Q Ao Vice-Presidente, eleito pera
maloria absoluta do Conselho, cabera
substituir o Presidente, nas reuniões
do órgão, quando das suas faltas e
impedimentos ocasionais.
§ 4Q OS membros do Conselho perceberão, por sessão, até o máximo de
quatro por mês, gratificação fixada
pelo Ministro do Interior, na forma
estabelecida na Iegtslação vigente.

°

CAPÍTtIT.O IV

Do Regime Financeiro e da Fiscali·

zaçtto

AJ't. 11. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
AJ.'t. 1.2. A prestação de
contas
anual da Fundação bem como da gestão do Patrimônio Indígena Gerá feita
ao Conselho Curador até o dia 28 de
fevereiro e constará, entre outros, dos
seguintes elementos;
a) balanço patrimonial;
b) balanço econômico;
c) balanço financeiro;
d) quadro comparativo entre a receita realizada e a receita estimada:
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e) quadro comparativo entre a despesa realizada e a despesa fixada.
§ 19 AS prestações de contas, depois
de aprovadas pelo Conselho Curadoi .
serão encaminhadas ao Ministro do
Interior para apreciação.
§ 2<? O Ministro do Interior aprovara as contas da gestão do Patrímõmo
Indígena e encaminhará as da FUndação ao Tribunal de Contas da Uníao
Art. 13. O Conselho Curador, órgão de fiscalização da admínístraçào
econômica da Fundação, será composte. de cinco membros, de nível superior, de preferência economistas, bacharéis em ciência contábil ou auditores, representando os seguintes 01'gãcs:

I - Ministério do Interior;
II - Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral;
HI - Ministério da Fazenda;
IV - Banco do Brasil S. A.;
V Banco da Amazônia S. A.
§ 19 Os membros do Conselho Cura
dor serão nomeados pelo Presidente da
República, encaminhadas as indicações respectivas pelo Ministro de F..';tado.
§ 29 O mandato dos membros
do
Conselho Curador será de dois anos,
vedada a recondução.
§ 39 Os membros do Conselho Curador perceberão, por sessão, até o máximo de quatro por mês, gratificaçâ-o
fixada pelo Ministro do Interior, na
forma estabelecida pela Iegíslaçáo vigente.
.
§ 49 No caso de vacância em qualquer de seus graus, obedecidas as disposições legais pertinentes,
novos
membros serão nomeados apenas para
cumprimento do restante do mandato
correspondente.
Art. ]4. São atribuições do conselho Curador;
1 apreciar os atos de aquisrçao
e alienação de bens imóveis da Fundação;
II - aprovar <JS balancetes trimestrais, o balanço anual e as prestações de contas da Fundação;
ITI - aprovar as contas da Fundacão relativas à gestão do Património
Indígena;
IV - atender às consultas encarmnhadas pelo Presidente sõbre assuntos da sua. competência;
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V _ requisitar e examinar, a qualquer tempo, documentos, lIvros. o~ .papéis relacionados com a admímstração econômica da Fundação e do Patrimônio Indígena:
_
VI - adotar e fazer cumprir as medidas necessárias ao desempenho de
suas atribuições;
Vil - elaborar o seu Regimento Interno e submetê-lo a aprovação do
Ministro do Interior.
Art. 15. O Conselho Curador reunir-se-a, ordinariamente, duas vezes
por mês e, extraordínàrtamente, quando convocado pelo seu Presidente.
§ F' O Presidente do Conselho Curador será o representante do Mtnísterio do Interior, cabendo-lhe, além do
seu próprio, o voto de qualidade.
§ 2Q O Conselho funcionará com a
presença de três membros no miru.mo e as deliberações serão tomadas
por maioria.
§ 39 Implica em perda de mandato
de membro do Conselho Curador a
ausência injustificada a três sessões
consecutivas ou a cinco alternadas.
CAPÍTULO V

Da Gestão do Patrimônio Indigena

Art. 16. Os bens e rendas do Patrimônio Indigena serão administrados pela Fundação, tendo em vista 08
seguintes objetivos:
I emancipação econômica das
tribos:
II - acréscimo de patrimônio rentável.
H'l - custeio dos serviços de assistência ao índio.
Art. 17. O plano de aplicação das
rendas do Patrimônio Indígena, distinto do orçamento-programa da Fundação, será anual e previamente submetido ao Ministro do Interior.
Art. 18. A Fundação, independentemente da supervisão ministerial prevista no Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, prestará contas
da gestão do Patrimônio Indígena ao
Ministro do Interior.
parágrafo único. A prestação
de
contas prevista neste artigo se fará
sem prejuízo da simultaneídade, separadamente da prestação de contas
da Fundação.
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Art. 19. Responderá a Fundação
pelos danos causados pelos seus empregados ao Patr-imônio Indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o em.
pregado responsável, nos casos de C11}pa ou dolo.
Art. 20. São distintas a contnbihdade da Fundação e a do Patrimônio
Indígena, esta realizada preferentemente por emprêsa especializada, mediante escolha em concorrência pública, aprovada pelo Presidente da
Fundação.
Parágrafo único. A adjudicação dos
serviços de contabilidade prevista neste artigo não excederá o prazo de
cinco anos .
CAPÍTULO VI

Disposições Finais

Art. 21. O prazo de duração da Fundação é indeterminado.
Art. 22. O regime jurídico do pessoal da Fundação é o da legislação
trabalhista.
Art. 23. Os serviços da Fundação
serão atendidos:
a) por servidores do seu quadre
próprio, sob o regime da legislação
do trabalho;
b) por servidores dos quadros, em
extinção, do Conselho Nacional de
Proteção aos índios - CNPI, do Serviço de Proteção aos índios - SPI e
do Parque Nacional do Xíngu - PNX,
na forma do disposto no art." 79 e seus
parágrafos, da Lei nv 5.371, de 5 de
dezembro de 1967 e na regulamentação pertinente;
c) por servidores federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, inclusive autárquicos, requisitados na
conformidade da legislação em vigor.
Art. 24. A Fundação promoverá a
medição, demarcação e registro depropriedade das terras ocupadas pelos silvícolas.
Art. 25. Os membros do Conselho
Indigenista e os do Conselho Cu -adcr
serão empossados pelo Presidente da
Fundação.
Art. 26.
O Conselho Indigeníata
poderá realizar suas reuniões no Estado da Guanabara, a ccitérto do Presidente da Fundação, e atendendo ao
ínterêsse da administração.

Art. 27. Os presentes Estatutos sõmente poderão ser reformados,
no
todo ou em parte, por Iniciattva do
Ministro do Interior, do Presidenta
da Fundação ou de pelo menos 3/4
dos membros do Conselho Indigenís.,
ta e do Conselho Curador, aprovada
a reforma, em qualquer caso, por decreto do Presidente da República.
Art. 28. O ato de nomeação dos
membros titulares do Conselho Indí-,
genísta e do Conselho Curador designará, também, os respectivos suplentes.
Art. 29. Extinta a Fundação, seus
bens serão destinados a entidades públicas mediante decreto do Poder
Executivo.
Art. 30. Os membros do Conselho
Indlgentsta, de acôrdo com a composição prevista no art. 89 cêstes Estatutos, serão nomeados e empossados
no prazo de três meses, ficando autcrnàticamente extintos os mandatos dos
atuais Conselheiros, na data da instalação do nôvo Conselho."
Art. 29 zste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
Repúblíca..
EMíLIO G. MÉDICI
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 68.378 MARÇO

DE

DE

19

DE

1971

Disciplina a situação dos serciâoree
pertencentes ao Quadro de Pessoal
do Ministério da Agricultura que se
achavam lotados no Serviço de Proteção aos índios, no Conselho Nacional de proteção aos índios e no
Parque Nacional do Xingu e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição
e tendo em vísta o disposto rio artigo
7° da Lei número 5.371, de 5 de dezembro de 1967, decreta:
Art. l° Os servidores do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agricultura lotados no Serviço de Proteção
aos índios, no Conselho Nacional de
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Proteção aos índios e no Parque Nacional do Xtngu, ao tempo da extinção dêsses órgãos, passam a. prestar
serviços à Fundação Nacional do índio, consoante o regime legal que lhes
é próprio.
Art. 2° Os servidores referidos no
artigo anterior poderão, a JUIZO da
Presidência da Fundação, optar pelo
regime da legislação trabalhista peculiar ao órgão, contando-se o tempo como de serviço público para os
fins previstos na legislação tederal .
Art. 3° A Fundação Nacional do
índio, através do Ministério da Agricultura, promoverá. em órgãos federais e, mediante convênio, nos Estados e Municípios, o aproveitamento
dos servidores' referidos no art.ígo 1°
que não forem considerados necessários aos seus serviços.
Parágrafo único. Em caso de impossibilidade dêsse aproveitamento, o
Ministério da Agricultura, em relação
aos servidores reputados desnecessários aos serviços da Fundação, tomará as providências previstas no artigo 99 do Decreto-lei número 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 4° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
1500 da Independência e 33° da
República.
G. MeDICI
L. F. Cirne Lima

EMíLIO

João Paulo dos Reis Velloso
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.379
MARÇO DE 1971

DE

19

DE

Eleva à
categoria de
Delegacia a
Agência da
Capitania dos Portos
do Estado de São Paulo em São
Sebastião e cria a Capatazia de São
Sebastião.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c-onfere -o artigo
81, item IH, da Constituição e, tendo
em vista o disposto nos artigos 99 e
11 e seu Parágrafo único, do Regulamento para as Capitanias dos Portos,
'aprovado pelo Decreto nc 50.059, de
25 de janeiro de 1961, decreta:
Art. 19 Fica elevada, à categoria de
Delegacia, a
Agência da Capitania

dos Portos do Estado de São Paulo
em São Sebastião, criada pelo Decreto nc 6.530, de 20 de novembro
de 1940.
Art. 29 Fica criada, subordinada à
Delegacia de São Sebastião, a Capatazía de São Sebastião.
Art. 3<:' As atividades da Delegacia
da Capitania os Portos 10 Estada de
São Paulo em São Sebastião e da
Capatazía de que trata o artigo anterior serão regidas pelo Regulamento para as Capitanias dos Portos.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 1'e'JOgadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO NQ 68.380
MARÇO DE 1971

DE

22

DE

Retifica o Decreto n9 63.614, de 13 de
novembro de 1968, que aprovou o
Quadro de Pessoal Extinto do exTerritório Federal do Acre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 96 da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
e respectiva regulamentação, decreta:
Art. F' Fica rettífcado, na forma
do anexo, o Decreto nv 63.614, de 13
de novembro de 1968, que aprovou o
Quadro de Pessoal Extinto do ex-Território Federal do Acre, a fim de corrigir a situação de servidores enquutirados por fôrça do disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de i952.
Parágrafo único. A retífícacâo de
enquadramento a que se refere êste
artigo retroage a 15 de junho de 1962.
Art. 29 Fica, igualmente, retificado
o Decreto nv 51.581, de 8 de novembro de 1962, que aprovou o enquadramento definitivo do pessoal do ex-Território Federal do Acre, .para excluir
um cargo de Atendente, Código .....
P-17G3.7, ocupado por Albertina Neves
de Souza Albuquerque, e incluí-lo com
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o respectivo ocupante, na classe de
Enfermeiro-Auxiliar. Oódígo P-1706.8,
com vigência a partir de 1<.> de julho
de 1960.
Art. 39 A partir de 28 de fevereiro
de 1967, fica alterado, na forma do

anexo, o -enquadramento do pessoal
abrangido pelo disposto no Decretolei nc 299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 4° A despesa com a execução
dêete Decreto será atendida com os
recursos financeiros concedidos ao
Estado do Acre, destinados a pagamento de pessoal transferido na for-

ma da Lei nv 4.070, de 15 de junho
de 1962.
Art. 59 O Departamento de Pessoal
do Estado do Acre apostilará Os títu-

los dos funcionários abrangidos pelo

presente Decreto.
Art. 69 itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação," revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1971;
150(l da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

o anexo mencionado no art. 1° foi
publicado no D . O, de 25-3-71,
DECRETo NQ 68.381 - DE 22 DE
MARÇO DE 1971
Reclassijica os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras contra as
Secas, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da a.trtbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constdtuiçâo, e
de acôrdo com o artigo 69, letra g,
do Decreto-lei nc 972, de 17 de outubro de 1969, e tendo em viste o
que consta' do processo nc 234, de
1971, do Departamento Administratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam reclassíficados, com
os respectivos ocupantes, na Iorma dos
anexos, de acôrdo CDm o disposto no
Decreto nv 67.269, de 24 de setembro
de 1970, os cargos de Revisor do Quadro de pessoal - 'Parte Permanente
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, autarquia vinc nada
ao Mímstério do Interior.

EXECUTIVO

Parágrafo ú.n~{ \;. A rec1assUu.;aç&Q
a que se refere êu'ie artigo e seus efe-itos financeiros vigoram a partir de
21 de outubro de 19B9.
AJ:t. 29 este Decreto não homologa
situações que. 12m virtude de smdicância ou inquértto administrativo,
venham a ser consid ;;"f;l,da-; nu.as. ilegais ou contrárias à.'5 normas adrmmstrativas em vigor.
Art. 39 O órgão M pessoal competente apostdlará os titules dos servidores abrangidos por êste Decreto Ou
expedirá aos que não os possuírem,
inclusive no caso a que se refere o artigo 4 9.
Art. 49 Fica automàtdcamente l'etiftcado, para a situacâo decorrente
dêstc Decreto, o cargo do servidor
Afonso Viana de Mesquita redistrrbuído, na forma do Decreto-le. nv 200
de 25 de fevereiro de 1~~67 do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas pat-a
o Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 59 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários própr-ios do Departamento Nacional de Obras COntra as Sêcas.
Art. 69 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogaôas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de hl n ;
1509 da Independência e 33::> da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júntor
José Costa Cavalcanti

Os anexos mencionados no art. 1<f
foram publicados no D.O. de 23-3'-71.
DECRETO N° 68.382 MARÇO

DE

22

r.,E

DE 1971

R e d i s t r i b u i, com 08 respecttuos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha ccrgos originários dos extintos Serviço
de Navegação da Bacia do Prata. e
Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 81, item 111, da Constdtuiçâo
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei número 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Ficam redistribuidos para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério da Marinha,
com os respectivos cargos, integrantes
do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, os servidores autárquicos:
I - Originário do extinto Serviço
de Navegação da Bacia do Prata
Carpinteiro Naval - Cr$ 465,55 Odenil da Silva;
II - Originário do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio
Nacional
Môço de Convés - Cr$ :335,42 Mário Menezes dos Santos.
Art. 2° O Ministério dos 'rransportes remeterá ao órgão de peesoaj
do Ministério da Marinha no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais dos funcionários
movimentados por fôrça do disposto
neste ato.
Art.

3°

A redístrfbuíção de

que

trata o presente Decreto não altera
o regime jurídico dos servidores que
continuarão vinculados ao mesmo SIStema previdenciário que usufruíam no
órgão de origem.
Art. 4° O disposto neste Decreto
não homologa situação, que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 5° Os servidores ora redistribuídos continuarão percebendo à
conta do crédito do órgão de origem
até que o orçamento do Ministério da
Marinha consigne recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 6° :Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1971;
150° da Independência e 83" da
República.
EMíLIO G. MlIDrCI

Adalberto de Barros Nunes
Mário David Andreazza

DECRETO N° 68.383 :MARÇO

na 22 DE

DE 1971

Autorização para funcionamento da
Faculdade de Administraçao de
Emprêsas ele São José do Rio Préto, SP.

>

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição
de acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo n- CFE - 0001-71 do Mlnisté-.
rio da Educação e Cultura, decreta:
Art. I? Fica autorizado :J funcionamento da Faculdade de Adminístração de Emprêsas de São .josé do
Rio prêto, mantida pela Sociedade
Rlopretense de Ensino e Educação
Limitada, com sede' em São José do
Rio Preto, no Estado de São Paulo.
Art. 2° aste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1971;
150,9 da Independência e 83.9 da
República,
EMÍLIO G.

Menrcr

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.384 -

DE 22 DE

MARÇO DE 1971

Revoga disposição do Decreto número 59.832, de 21 de dezembro de

1966.

::> Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição
decreta:
Art. 1° Fica revogado o § 4° do
artigo 7° do Decreto número 59.832,
de 21 de dezembro de 1966, ressalvada a situação dos servidores públicos
ou autárquicos cedidos à Rêde Ferroviária Federal S. A. que, transferidos para outros órgãos e entidades federais, tenham permanecido filiados ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em virtude
do estatuído ao citado disposltivo .
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Art. 2° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1971;
t500 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 68.385 -

DE

22 DE

MARÇ') DE 1971

Altera o Decreto ns 65-.535, de 21 de
outubro de 1969. que aprovou a reclassificação dos cargos do Grupo
Ocupacional - Te-I500 - pesquisa Científica - do Quculro de Pessoal do Ministério da Agricultura
e dá outras -prooiãêncías,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8:, item IH, da Constituição,

e tendo em vista o disposto na Lei
l1Q 4.723, de 9 de julho de 1965, "e o

que consta do processo nv 6.840, do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil, decreta:
Art. io Fica alterada, na forma da
relação nominal anexa, a. reclassífícação, no Grupo Ocupacional TC1500 - Pesquisa Científíca - de cargos
do Quadro de Pessoa, do Ministério
da Agricultura, aprovada pelo Decreto nv 65.535, de 21 de outubro de
1969, bem como os quantitativos
constantes das tabelas numéricas
anexas a êsse decreto.

Art. 2l? As séries de classes de Quí-

mico, TC-202; Biologista, TC-402; e
Botânico, TC-403, ficam constituídas
na forma indicada na tabela anexa.
Art. 3l? Na execução dêste Decreto,
aplicam-se, no que couber, as dísposições do Decreto no 65.535, de 21
de outubro de 1969.
Art. 49 :E:ste Decreto entrará em
vigor na data da, sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
22 de
março de 1971;
150(1 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 25-3-71.

DECRETO

Nv 68.386 MARÇO DE 1971

Autoriza

DE

23

DE

o funcionamento de Faculdade.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição de
ecôrdo com o artigo 47, da Lei n'?
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei ns 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em víata
o que consta do Processo nc 257.523
de 1970, do Ministério da Educação e
CultUra, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o íuncíonamento da Faculdade de Formação
de Professôres de 19 Ciclo de Arcoverde, no Estado de Pernambuco.
Art. 2Q :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de março de 1971;
1500 da Imdependência e 839 da
República .
E'MÍLIO G.

MÉDICt

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.387 MARço DE 1971

DE

23

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à emprêsa Indústria Brasileira de Enxofre S. A., sediada
n? Estado de São Paulo, para tum-:
cwnar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos.

o Presidente da República Federativa do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
UI, da Constituição, e tendo em VIsta
o disposto no artigo 79, § 29, do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 27.048, de 12 de agôsto de J.949,
decreta:
Art. 10 Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religrosos, a emprêsa Indústria Brasileira de Enxofre S. A., estabelecida em
Santo André, Estado de São Paulo,
observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho, na sua fábrica localizada
no bairro Capuava, prolongamento da
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Avenida Hum, nv 100, naquela cidade,
excluídos os serviços de expedição e
escritório.
Art. 2Q O presente Decreto entrara.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO NQ 68. 38B
MARÇO DE 1971

Lei nc 91, de 28 de .agôsto de :935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc .. '
50.517, de 2 de maio de 1961, o JnS~
tituto União, com sede em tjruguaranà,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 1l::ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de março de í971;
:509 da Independência e 83Q ela
República.
G. MEDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO
DE

23

DE

DECRETO

N9 68.390 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Declara de utilidade pública a FuauiaDeclara de utilidade pública a Irmanção Instituto Brasileiro Para I n1J!sdade do Senhor Bom Jesus dos Pastigações do Tórax, com sede em Siüsos de Imbituba, com. sede em tmvador, Estado da Bahia.
__.' bztuba, Estaeto de santa Cauirina,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ~ artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 35.584, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública nos têrmos do artigo 19 da
Lei n9' 91, de 28 de agôsto de 1935,
'COmbinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto 1'19 ....
50.517, de 2 de maio de 1961, a Fundação Instituto Brasileiro Para rnvestigação do Tórax, com sede
em
Salvador, Estado da Bahia.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã.?,. revogadas as disposições em contràrro.
Brasília, 23 de março de 1971;
::509 da Independência e 339 da
República.
EivIÍLIO G. MEnICI

EMÍLIO G.

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.389 MARÇO DE 1971

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 12.911, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
públíca, nos têrmos do artigo 10 da
Lei 'nc 91, de 28 de agôsto de HJ35,
combinado com o artigo 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto nc ....
50.517, de 2 de maio de 1961, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos
Passos de Imbituba, com sede em Imbíbuba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2Q :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
15-09 da Independência e 339 da
República.
MÉDICI

Alfredo Buzaid
DE

23

DE

DECRETO N9 68.391 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Declara de utilidade pública o Instituto União, com sede em tjriunuuana, Estado do Rio Grande do Sul.

Declara de utilidade pública o Hospital
Imaculada Conceição, com sede em
Curvelo, zetaao de Minas Ccrtus,

O Presidente da República, usando
õa atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 21. 760, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 11.765, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade'
pública, nos termos do artigo 19 da

268

AT(lS

DO PODER EXECUTIVO

Lei nc 91 de 28 de agôsto de 1935,
combinad~ com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto nc ..

50.517, de 2 de maio de 1961, o Hospital Imaculada Conceição, com seue

em Curvelo, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
DECRETO NO? 68.392 MARÇO DE

DE

23

DE

1971

Declara de utilidade pública a

~4S30Gia

ção Educativa e Assistencial "Imaculada Conceição", com sede ~rn
Passos, Estado de Minas Gerais."

o Presidente da República, .isandc
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo
de 1969, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961,. a
Associação Educativa e Assístencíat
"Imaculada Conceição", com sede em
Passos, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .l'8VOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.

M. J. nc 63,727,

G. MÉDICI
Alireâo Buzaid

EMÍLIO

DECRETO N9 68,393 MARÇO

DE

DE 23 DE

1971

Declara de utilidade pública a Obra
de Assistência aos Mendigos e M enores Desamparados - Abrigo Cristo Redentor, com sede em Recite,
Estado de Pernambuco.

o Presidente da República. usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo'
M. J. nv ss. 908, de 1969, decreta:
Art. l° É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nú-mero 50.517, de 2 de maio de 1961; a
Obra de Assistência aos Mendigos e
Menores Desamparados
Abrígo
Cristo Redentor, com sede em Recife,
Estado de Pernambuco.
Art. 29 l!':ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da,
República.
EMíLIO G.

M~DICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.394 MARÇO DE 1971

DE 23

DE

Declara de utilidade pública a Mocidade Espirita "Emile des Toucnes"
(M. E. E. D. T.), com sede em
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo'
M. J. nv 30.605, de 1969, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 9~, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Mocidade Espírita "Emile des T0Uches' (M. E. E. D. T.), com sede em
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará om
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Iíndependêncla e 339 da
República.

G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

EM.ÍLIO

DECRE:I'O Nv 68.395 MARÇO

DE 23 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública o Lnstttuto Coração de Jesus, com sede emSanto André, Estado de São i-asuo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o ar-

ATOS
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'tígo 81, item IH, da Constituição e
.atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 9.990, de 1964, decreta:
Art , 19 f: declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o Instituto Coração de Jesus, com sede
em Santo André, Estado de São
Paulo.
Art. 29 ~ste Decreto entrará. em
Vigor na data de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Imdependêncía e 839 da

EXECTJ~!VO
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têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967
decreta:

Art. Iº' Fica outorgada à firma individual Julio Bettoí Cardoso concessão para lavrar argila, em terrenos
de propriedade de Julio Bettoi Cardoso, no lugar denominado Bairro do
Serrote, distrito e munícípío de Balesôpolís, Estado de São Paulo, numa
area de cinco hectares dezesseis ares
e sessenta e sete centiares (5,1667 haj .
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a vinte e cinco
metros (25m), no rumo verdadeiro de
.Repúblíca .
zero grau este (Oº' E), do centro geométrico da ponte da estrada municiEMÍLIO G. M.tDICI
Alfredo Buzaid
pal para o Bairro do Remédio sôbre o
Ribeirão da Cardosa e os lados a partil' dêsse Vértice, os seguintes eompríDECREI'O N9 68.396 - DE 23 DE
mentos e rumos verdadeiros: vinte e
MARçO DE 1971
cinco metros (25m), oeste (W); trinta
e um metros (31m), sul (S); vinte e
Extingue cargos no Quadro de Pessoal
dois metros (22m), oeste (W); cindo Hospital dos Servidores do Esqüenta metros (SOm). sul (S); trino
tado (HSE).
ta e quatro metros (34m), oeste (W);
O Presidente da República, usando setenta e três metros (73m), sul (S);
da atribuição que lhe confere o Vinte e dois metros (22m), oeste (W):
.artígo 81, inciso VIII, da Constituição
sessenta e oito metros (68m). sul (S):
e tendo em vista o que consta do Pro~ trinta metros (30m). oeste (W); ses-cesso nc 30.182, de 1971, do Departa- senta e cinco metros (65m), sul (S);
mento Administrativo do Pessoal Civinte e nove metros (29m) , oeste
vil, decreta:
(W); cinqüenta e seis metros (56m).
Art. 19 Ficam extintos, no Quadro sul (S); trinta e dois metros (32m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
.de Pessoal - Parte Permanente _
(S); vinte metros (20m), oeste (W);
.do Hospital dos Servidores do Estado
dezoito metros uann , sul (S); trinta
(HSE) , 4 (quatro) cargos de Servente
·GL-I04.5. e 3 (três) cargos de Guar-' metros (30m), oeste (W); setenta e
nove metros (79m) , sul (S); trinta
da. GL-203.8.A.
metros (30m), este (E); setenta ('
Art. 29 ltste Decreto entrará em
dois metros (72m), sul (S); trinta e
vigor na data de sua publicação.
sete metros (37m), este (E); dezoito
Brasília, 231 de março de 1971 . metros (l8m) , norte (N); cinqüenta
1509 da Independência e 83l? j~ e nove metros (59m) , este (E); trín"República.
ta metros (30m). norte (N); trinta
metros (30m) ,este (E); vir..te e cinco
EMíLIO G. MÉDICI
metros (25m), norte (N); quarenta
Júlio Barata
metros (40m) , este (E); quarenta e
oito metros (48m),. norte (N); quarenta metros (40m) , este (E); dezeDECRETO N9 68.397 - DE 23 DE
nove metros (19m), norte (N); cinMARÇO DE 1971
qüenta e quatro metros (54m) , este
(E); sessenta e cinco metros (65m) ,
Conceâe à firma individual Julio Betnorte (N); quarenta metros (40m) ,
toi Cardoso o direito de lavrar areste (E); cinqüenta e quatro metros
gila, no município de soieeoooue
(54m) norte (N); cinqüenta e seis
Estado de São Paulo.
'
metro~ (56m) , este (E); cento e vinte
O Presidente da República, usando metros (120m). norte (N); trinta e
oito metros (38m), este (E); cento e
da atribuição que lhe confere o articinqüenta e três metros (153m) , norte
go 81, item TIl, da Constituição, nGS
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(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Có-

digo de Mineração, além de outras

constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

Art. 29 o. concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município

em cumprimento do disposto na Lei
nc 4.425, de 8 de outubro de 1964.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declara caduca ou -rmla,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasíha, 23 de março de 19n:
1509 da Independência ·e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior.

DECRETO N'? 68.398 MARÇO DE 1971

DE 23 DE

Retifica o artigo 19 do Decreto número 55.432 de 31-12-1964
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n." 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 1Q
do Decreto número cinqüenta e cinco

EXECUTIVO

mil quatrocentos e trinta e dois (número 55.432), de trinta e um (31)
de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (1964). que passa a ter
a seguinte redação: Fica outorgada.
à Companhia Siderúrgica Nacional
concessão para lavrar minério de terro em terrenos de sua propriedade. no
lugar denominado Retiro das Almas,
distrito de Miguel Burnier, muníctpío
de Ouro Prêto, Estado de Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte
hectares (220 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice na confluência dos Córregos Veado é Monjolo e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e
sessenta e nove metros (369 rn). trânta e um graus e quarenta e oito mínutcs noroeste (31° 48' NW); dois mil
cento e vinte e um metros e cinqüenta centímetros (2.121,50 m) , quarenta
e seis graus e trinta e seis minutos
sudoeste (469 36' SW); mil cento e
setenta e dois metros (1.172 m) , setenta e seis graus e vinte dois minutos sudeste (76'? 22' SE); oitocentose cinqüenta e três metros (853 mi
sessenta e três graus e trinta e dois
minutos sudeste (63'" 32' SE); mil
seiscentos e quarenta e cinco metros
e cinqüenta centímetros (1.645,50 m) ,
seis graus e vinte quatro minutos nordeste (6l) 24' NE); trezentos e oitenta
e sete metros (387 m) , sessenta e cínco graus e dois mínuüos noroesteI

(659 02' NW).
Art. 29 A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C -

Registro dos Decretos de Lavra do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 3'? Revogam-se as disposiçõesem contrário.
Brasília, 23 de março de 1971,;
1509
da Independência e 83'? ua
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junio1

DECRETO N° 68.399 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Concede à Mineração Santa pctru-ia:
Ltda. o direito de lavrar eauum, n·")
município de
Mazagão-;-'Território
Federal do Amapá.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o D.rbi~o

ATOS DO

PODER

81, item lU, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) alterado pelo Decreto-lei númere: 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração Santa Patricia Ltda., concessão
para lavrar caulim
em terrenos de
propriedade de Jari Indústria e Comércio S. A., no lugar denominado
Morro do Felipe, distrito de Boca do
Jari, munícíplo de ~azagão, Território Federal c10 Amapá, numa área de
quatrocentos e oitenta e nove !le~i~
res e cinqüenta ares (489,50ha), 0."11rmtada por um polígono irregular que
tem um vértice a cento e quinze metros e cinqüenta centímetros (115,50
metros), no rumo verdadeiro de LrÍi1t.:3,
e três graus e dois minutos noroeste
(339 32' NW), da confluência do có--.
rego do Felipe com o Rio Jari e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos ver-da- .
deiros: cento e cinqüenta metros ~lS[)
metros), norte (N); cem. metros (100
metros) oeste (W); oitocentos metros
(800m), norte (N); duzentos metros
(200m), oeste (W); trezentos e Cl!}qüenta metros (350m), norte (N); mil
quinhentos e cinqüenta metros (1.550
metros), este (E); quatro mil e trezentos metros (4.300m), sul (S); mil !ô
duzentos e cinqüenta metros (1.250
metros), oeste (W); duzentos metros
(200m), norte (N); cinqüenta metros
(50m) , este (E);
duzentos metros
(200m), norte (N); cinqüenta metros (50m) , este (E); cento e ctnqüenta metros (150m), norte (N); cem
metros (lOOm), este (E); trezentos e
cinqüenta metros (350m), norte (N);
cem metros (lOOm) , este (E); mll e
quinhentos metros
(1. 500m) , norte
(N); cem metros (100m), oeste (;V);
seiscentos metros (600m), norte (N);
duzentos metros (200m), oeste {W').
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44 e 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além. de outras constantes do mesmo Código. não expreesamente mencionadas nêste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão ttca
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.725,
de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3 de 30 de abril de 1965. na
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O
concessionário
nea
obrigado a recolher aos cofres púbn-
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cos, na forma da Lei, os tributos d~
vidos à União ao Estado e ao muntcípío em cumprim'>nto do disposto na.
Lei nv 4.425, de 8 ....de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário .0:10
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a ..oncessão para Lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às oervjdões de solo e
subsolo para fins de Lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de Lavra terá
por título
êste Decreto, que
sela
transcrito no Livro C - Registro QOs
Decretos de Lavra, do DepartamentoNacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições.
em contrário.
_.- Brasília, 23 de março de 1971;
150'·' da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO

N9 68.400 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Concede à Ccmqnmnui de Cimento
Salvador o direito de lavrar eczccr.o
no municipio de Stio Francisco dO
Conde, Estado da Bahia.

O Presidente da Repubüca, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 81, item H'I, da Oonstdtuícãc, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
revereíro de 1967 (Código de Mineraçaoj , alterado pelo Decreto-lei ?úme1'0 318, de 14 de março de U167, decreta:

°

Art. 19 Fica outorgada à Compannta
de Cimento Salvador concessão para
lavrar calcário, em terrenos de propriedade da trmao, no lugar denom~
nado Baia de Todos os Santos, dhtríto e munícípío de São Francisco (1:)
Conde. Estado da Bahia: numa arco
de quinhentos hectares (000 naj , den
mitada por um retângulo, que_te!? "Um
vértice a mil duzentos e cinqüenta
metros (1.250 m) , no rumo verdadei1'0 de vinte graus noroeste (20Q NW 1.
do rarclete LPB, nos recifes de Saubara, em frente a Ponte do Mangue
Redondo e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e

ATOS DO PODER EXECUTIVO

27-2

Turnos verdadeiros: dois mil metros
(2.000 m) , oeste (W); dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , sul .(8).

Bsta concessão é outorgada
as condições constantes dos

m~d1ante

~rt~g<üs

44,

47 e suas alíneas e 51 do Códígc de
Mineração, além de outras constantes

do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
parágrafo úmco . Ei.3ta concessao nce
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de
19 de fevereiro de 1963 e da Rescluçâo nv 3 de 30 de abril d~ 1965. da

Comíssâo Nacional de Bnergta Nuclear
Art. 29 O concessionário rtca abri-

gado a recolher aos cofres púbnoos,
na forma da Lei, os tributos devíctos
à União, ao Estado e ao Muntcipro
em cumprimento do díspostc na Lei
nc 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se O concessionário nau
cumprir qualquer das obrigações- - que
lhe incumbem a concessão para La ~
vrar, será declarada caduca ou nura.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas es .
tão sujeitas às servidões de 00-10 e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçao
Art. 59 A concessão de Lavra teta
por titulo êste Decreto, que sere
transcrito no livro C - Registro doa
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das' Minas e Energia.
Art. 6'? Revogam-se as cisoosiçoe,
em contrário.
Brasília, 23 de março de 197J;
1509 da Independência e 839 dú.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N9 68.401 :- DE 23 DE
MARÇO

DE

1971

Autoriza o funcionamento do Curso
de Administração de Empresas da
Faculdade de Ciências Eccmõmicce
de São José do Rio Preto, aueronao
a denominação da mesma Faculdade.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item IrI, da Constdtuíçào, de
.acôrdo com o artigo 47 da Lei 119 5.540,

de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n.? 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo CFE nc 1.755 de
1970, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncionamentc do Curso de Admínistraçao
de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas de São José do Río
Prêto que passará a denominar-se
Faculdade de Ciências Econômicas e
de Administração de Empresas de São
José do Rio Preto, sendo mantida pela
Sociedade Rio Pretensa de Ensino 81<.períor com sede na cidade de RIO
Preto, no Estado de São Paulo.
Arb , 29
zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
15{)9 da

Iíndependêncía

e

83\1

da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 68.402 -

DE 23 DE

MARço DE 1971

Autorização para o funcionamento da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Camilo Castelo Branco, da
Associação ltaquerense de Ensino,
com os Cursos de Letras, Ciências
Sociais, Geografia e Pedagogia.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constitulçáo,
de acôrdo com o ar tígo 47 da Lei
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969. e tendo em
vista o Que consta do Processo nv CFE
- 1.740-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras Camílc Castelo
Branco, mantida pela Associação Itaquerense de Ensino, com sede em It8.··
quera, no Estado de São Paulo, com
os Cursos de Letras. Ciências Sociais,
Geografia e Pedagogia.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 231 de março de 1971;
150Q da Independência e 339 da

República.

EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

ATOS

DECRETO N9 68.403
MARÇO DE 1971
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23

DE

Autortza a cessão O1?lS'TOSa de parte de
imóvel da União situado em Belo
Horizonte. Estado de Minas Gerais,
nas condições que especifica.

DECRETO N.9 68.404
MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Redtstribui cargos .. cora os respectivos
ocupantes.. para a Açéncia Naciotuü
e dá outras nrooiaencius,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
O Presidente da República, usando
artigo 81, item III, da Constttulção,
da atribuição que lhe confere o
e tendo em vista o disposto no artigo
artigo 81, item lII, da Constituição,
99,
§ 2". do Decreto-lei nv 200, de ~5
e de acôrdo com o artigo 19 do Dede fevereiro de 1967, decreta:
creto-lei nv 178. de 16 de fevereiro de
1967. decreta:
Art. tv Ficam redistribuidos para o
Quadro Especial de Pessoal da AgênArt. 19 Fica autorizada a cessão, a
com os respectivos
titulo oneroso, ao Serviço Federal de cia Nacional,
ocupantes. os seguintes cargos inteProcessamento de Dados - SERPRO,
grantes do Quadro de Pessoal do MI~
do oitavo e do nono pavimentos do
nistérío das Relações Exteriores:
prédio em construção. destinado aos
órgãos fazendários sediados em Belo
a) da Parte Suplementar:
Horizonte. no Estado de Minas Ge1 cargo de Redator, código
rais e situado entre a Avenida Afonso
EC-305.22-C, ocupado por EmmaPena, a Rua Goiás, a Avenida Alvares Cabral e o edifício da Emprêsa nuel Stumpf;
Brasileira de Correios e Telégrafos, de - _.. 1 cargo de Redator, código . . . . .
acôrdo com os elementos constantes
EC-30S.21-B. ocupado por Everardo
do processo protocolizado no MinisAugusto Pereira Guilhon;
terlo da Fazenda sob o nc 63.611-70.
b) da Parte Especial:
1 cargo de Redator, código
.
Art. 29 O SERPRO pagará pela utdlização dos pavimentos cedidos o preço EC-305.22-C, ,)0 .l9aÜO por Luiz Jwtônio Villas Boas Corrêa.
correspondente à sua construção, na
forma que vier a ser ajustada entre
Art. 29 A redistribuição de que trata
a Divisão de Obras do Ministério da
êste Decreto não homologa situação
Fazenda e a emprêsa adjudícatárla da
que, em virtude de sindicância, ínobra.
quéríto administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser consideArt. 39 O prazo da CeSSa0 será de
rada nula. ilegal ou contrária a nordez (l O) anos, prorrogáveis a crttérto
do Ministro da Fazenda, assegurado mas administrativas em vigor.
ao cessionário. no caso de eventual
Art. 39 O órgão de pessoal do Mirompimento do ajuste sem culpa sua,
nistério das Relações Exteriores remeo reembôlso, sem juros, do preço refeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
rido no art. 29. com a devida correção
contar da publicação dêste Decreto.
monetária. deduzido o valor de depreao da Agência Nacional, os assentaciação das benfeitorias objeto da prementos funcionais dos servidores
sente cessão.
mencionados no artigo 19.
Art. 49 O SERPRO obriga-se, sem
Art. 4l? Os ocupantes dos cargos ora
prejuízo de outras condições que cone
redlstribuídos continuarão a perceber
tarão do contrato a ser lavrado em
os seus vencimentos e vantagens pelo
livro próprio do Serviço do Patrimônio
órgão de origem, até que o orçamento
da União. a usar as áreas cedidas em
da Agência Nacional consigne os reserviços seus, ou de sua exclusiva-rescursos necessários ao pagamento da
ponsabilidade e a não pleitear :J., oualdespesa resultante do cumprimento
quer titulo e a qualquer tempo, [ndedêste ato.
nízacâo por benfeitorias realizadas.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revoArt. 5l? ãste Decreto entrará em
gadas as disposições em contrário.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Brasília, 23, de março de 1971;
República.
150l? da Independência e 1339 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza
EMíLIO G. MÉDICI.
Antônio Delfim Netto

Jotio Leitão de Abreu
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DECRETO N9 68.405 MARÇO DE 1971

ATOS

DO

23

DE

DE

PODER

Retifica o enquadramento de servidores do Departamento Naciotuü de
Estradas de Rodagem, beneficiados
neto parágrafo único do artigo 23
da Lei n.O 4.069, de 11 de junho de
1962, aprovado pelo Decreto muneTO 65.648, de 27 de outubro de 1969,
aprova a reclassificação dos cargos
dR Revisor, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069. de 11 de junho de 1962;
D:) Decreto nc 67.269, de 24 de setembro de 1970, e o que consta do
Processo no 5.592, de 1970, do Departamento Admímstratdvc do. Pessoal
Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado. na forma
dos anexos. o enquadramento de servidores do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, amparados pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, aprovado pelo Decreto no 65.648, de 27 de
outubro de 1969.
Art. 29 Os cargos de Revisor, EC306, constantes dos anexos ao Decreto n9 65.648, de 27 de outubro de
1969, ficam reclassífícados com seus
ocupantes, no nivel 19, de acôrdo com
o disposto no Decreto ne 67.269, de
24 de setembro de 1970, retroagmdo
essa reclassificação, Inclusive para
efeitos financeiros, a 21 de outubro de
1969.

Art. 3.° Na execução dêste Decreto,
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto no 65.648, de 27 de
outubro de 1969.
Art. 4.° nste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 25-3-71.

EXECUTIVO

DECRETO

N9 68.406 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Autorização para funcionamento co
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Tatui, SP.

O Presidente da República, USando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 195::1, r~
tendo em vista o que consta do 1:"1'0cesso nv CFE-2.006-70, do Mírusteno
da Ecíucaçào e cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncio-

namento da Faculdade de Fnoaona,
Ciências e Letras de
Cursos de Pedagogia,
Desenhe e Plástica),
Associação de Ensino
sede em Tatui, no

'I'atui ccom os
Estudos cocíais,
mantida pela
'I'atuíense, com
Estado de São

Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vi.
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 23 de março de 19'j 1.
1.509
da
Independência e 839 d~
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N(l

68.407
1971

DE

23

DE

MARÇO DE

Concede à J. de Augusfl,nis e Cia.
Ltsia, o direito de lavrar argiia, no
muniópio de Ijaci, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere J artigo
81, item lII. da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de ·~S de
revereíro de 1967 (CÓdigo de Mir.eração) , alterado pelo Decreto-lei 1:\9 318,
de 14 de março de 19m, decreta:
Art. 19 Fica out irgada à J _ de Augustdnís e Cia . Ltda., concessão pala
lavrar argila, em terrenos de sua pr opriedade, no ruga denominado MC:l:~
1'0 do Giz, dístrí cc e município de Jjaci, Estado de Minas Gerais, numa
área de três hectares, setenta e dois
ares e dez centíarea (3,721) ha) delimitada por um polígono Irregular. que
tem um vért-ice a setenta ~ dois me-
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tros (72 m) , no rumo verdadeiro de
vinte e sete graus e trinta minutos
nordeste (27 930'NE), do canto norooste (NW) da ponte sôbre o Rio I'íampum e os lados a partir dêss e vértice,
os seguintes comprimentos e rumo"
verdadeiros: cento e vinte e oito metros (128 m) , este (E); cem metros
(100 m) , norte (N); trinta e sete metros (37 m) , este (E); sessenta € cínco metros ($5 m,) norte (N); vtnte e
dois metros (22 m) , oeste (W), setenta metros (70 m),· norte (N); vinte e
sete metros (27 m) , oeste (W); cinqüenta metros (50 m) , noi-te (N); cinqüenta e sete metros (57 m) , oeste
(W); quinze metros (15 m) , sul 1$);
trinta metros (30m), oeste (W); quinze metros (15 m) , sul (8); quinze
metros (15 m) , oeste (W); vinte metros (20 m) , sul (8); vinte metros
(20 m) , oeste (W); cinqüenta e emco metros ('55 m) , sul (8); quinze
metros (15 m) , este (E); noventa e
cinco metros (135 m) , aul (8); nove
metros (9 m) , oeste (W); oitenta e
cinco metros (85 m) , sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante ae
condições constantes das: artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Es~,a. concessão fica sujeita' às estipulações do Regulamento aprovado pelo Dec-oro nv 51.726
de 19 de fevereiro de 19<63 e da ResoIuçào no 3 de 30 de a,0\'H de 1965, da
Oomíssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica ~bri~
gado a recolher aos cofre, públicos,
na forma da Lei, Os tributos devidos à
União, ao Estado e ao Mumcípío em
cumprimento do disposto na Lei' número 4.425, de 8 de o rtubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionárto não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessáo para lar
vrar, será declarada cad' roa ou nula.
na forma dos arbígos 65 e 6.s do Código de Mineração.
Art. 4'? As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub&010 para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento

Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março dr 1971;
150':> da Independência e 539 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dzas Leite Junior

DECRETO N,C! 68.408
MARÇO

DE

DE

23

DE

1971

Conoztic à Mármore Eldorado S.A.,
Mineração, Indústria e comércio o
direito de lavrar calcário e mármOre, no munieipic de Eldorado Paulista, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. nos
têrmos do Decreto-lei n.v 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de Míneração ) , alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de -narço de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mármore
Eldorado S. A. Mineração, Indústria.
e Comérc;o, a concessão para lavrar
calcário e mármore em terrenos de
propriedade dos herdeiros de 'I'rtstâo
Augusto Carneiro dos Santos. no lugar denominado Sitio Sapatú, distrito e município de Eldorado Paulista,
Estado de São Paulo, numa área de
duzentos e noventa e sete hectares,
setenta ares (297,70 ha) delimitada
por um polígono retilíneo irregular
que tem um vértice a noventa metros
(90 m) , no rumo verdadeiro este (E),
da confluência do Ribeirão Angico no
Ribeirão Sapatú e os lados a partir
dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e oitenta e cinco metros (1.185 m) ,
este (E); quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) , sul (S); cinqüenta
e cinco metros (55 m), este (E);
quinhentos e cinqüenta metros (550
m) , sul (8); sessenta e cínco metros
(65 m) , este (E); mil trezentos e
cinqüenta metros (1.350 m) , sul (8);
mil trezentos e cinco metros O.305m)
oeste (W); dois mil trezentos e eínqüenta metros (2.350 m) norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de
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Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código não expressamente mencionada-s neste Decreto.
. Pará~r.afo único. Esta concessão
fíca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto núme-

Art. 4.9 As propriedades viaínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo. para fins de lavra, na forma
d? artégc 59 do Código de Minera-

concessão para lavrar água mineral
em terrenos de sua propriedade, n~
lugar denominado União, distrito e
município de Pedro Avelino, Estado
do Rio Grande do Norte, numa área.
de dois hectares (2,OOha), delimitada
por um retângulo, que tem um vérti::'.e
a cento e vinte metros (l2Om), no
rumo verdadeiro de três graus su ~
desta (3° SE), do poço da Fonte
União, e os lados divergentes dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos metrm
(200), norte (N); cem metros 100m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada
mediante as condições dos arrgos 4.4,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.e três (3) de
30 de abril de 1965, da Comissão Na..
cíonal de Energia Nuclear.

Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por tit;.tlo
êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro dos
Dec~etos de Lavra do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Minístérto das Minas e Energia.

Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
n.« 4.425, de 8 de outubro de 1964.

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário

Ar-t. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.

ro 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
": da Resolução n.c 3 de 30 de abril
c.e 19f?5, da COmissão Nacíonaí de
Energia Nuclear.

Art. 2.9 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicas na
for~a da Lei Os
tributos devidos à
trníâo. ao Estado e uo município em
cumprtmento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art". 35' Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe Incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula
n.a forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
dígn de Mineração.
'----

çao.

Brasília, 23 de março de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.O 68.409
MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Concede à J. Ernesto Iiuiústria, Comércio & Cia. Ltda. o direito de
lavrar água mineral, no município
de Pedro Avelino, Estado do Rio
Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei n. ° 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n." 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada à J. Ernesto
Indústria, Comércio & Cia. Ltda., a

Art. 4,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavrar, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.':' A concessão de lavra terá
por
título êste Decreto, que
será
transcrito no livro C de Registro dos
Decretos de Lavra do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. G.o Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
150,° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
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tros e quarenta centímetros (10,40 m) ,
no rumo verdadeiro este (E), do poste
de linha de fôrça de Susano nc 1774~3-.11-11-5 e os lados a partir dêsse
Declara caduco o Decreto n. Q 39.012 de
vértdce, os seguintes comprimentos e
11 de abril de 1956.
rumos verdadeiros: trinta metros (30
O Presidente da República, usando
m) , este (E); dez metros 00 m) , sul
da atribuição que lhe confere o ar(8) sessenta metros (ÔO m) . este (E) ;
tdgo 81, item III, da Constituição
qua orze metros (14 m) , sul (8); nonos têrmos do Decreto-lei n.c 227 de V€:n ta metros (90 m) , este (E); dezes28 de fevereiro de 1967 (Código de
seis metros (16 m) , sul (8); cento e
Mineração), alterado pelo Decretodez metros (110 m) , este (E;; oito meI·
o
d
tros (8 m) , sul (S); cinqüenta metros
ei n> 318 de. 14 de março e 1967,
(50 m) , este (E); seterrca e dois metros
e tendo em VIsta o que COnsta no
(72 )
I
processo DNPM 1357-52, decreta:
m ,su (8); trinta metros (30 m) ,
oeste (W); cento e dez metros (110
Artigo único. Fica declarado cam) , sul (8); vinte metros (20 m) , oeste (W); setenta metros (70 m) sul
duco o Decreto número trinta e nove
mil e doze (39.012), de onze (11) de
(S); vinte metros (20 m) , oeste (W)·
abril de mil novecentos e cinqüenta
setenta metros (70 m) , sul (8); centó
e seis (956), que concedeu ao cídae dez metros 010 m) , 08Jte (W); quadão brasileiro José Pedro o direito de
renta metros (40 m) , norte (N); oilavrar argila retratáa-ía e associados
tenta metros (80 m) , oeste (W); trínFerreira de Barros, situado no lugar _ ta metros (30 m) , norte. Ü'if); sessenta
en- terreno de proprfedade de Raul "metros ({lO m) , oeste (VV); trinta medenominado Bairro do Aracaré distritros (30 m) , norte (N); sessenta met
. .
tros (60 m) , oeste (w); cento e trln~t:d~~~IC~~~ P~~IO~~·lquaqUecetuba, ta metros (130 m) , norte (N); quarenta metros (40 m) , este tE); cento
Brasilia, 23 de março de 1971:
e quarenta metros (110 m) , norte
150.° da Independência e 83.9 da
(N). Esta concessão é outorgada meRepública,
diante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do CÓEMÍLIO G. MÉDICI
digo de Mineração, atem de outras
Antônio Dias Leite Júnior
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta ccncessâo fica
DECRETO N9 68.411 - DE 23 DE
sujeita às estipulações ao RegulamenMARÇO DE 19'H
to aprovado pelo Decrete nv 51.7:26, de
19 de fevereiro de 19ô3 B da ResoluConcede ~ IFmprêsa de Mineração ioção nc 3, de 30 de abrfl de 196'5, da
seph Nzgn Ltda. o direito de lavrar
Comissão Nacional de Energia Nuargila, no municipio de Susxmo Estado de São Paulo.
,
.. clear,
Art. 29 O concessionário fica obrio Presidente da República, usando gado a recolher aos cofres públicos, na
forma
da Lei, os tributos devidos à
da ~tribuição que lhe confere o artigo
União, ao Estado e ao Munícípío em
81, Item TIl, da Consbituíçâo, nos têrcumprimento do disposto na Lei númos do Decreto-lei nv 227. de 28 de
mero 4.425, de 8 de outubro de 1964,
fevereiro de 1967 (Oódígo de Mineração) , alterado pelo Decreto-Ieí númeArt. 39 Se o concessionário não cum1'0 318, de 14 de março de 19067, deprir qualquer das obrigações que lhe
creta:
incumbem a concessão para lavrar, seArt. 19 Fica outorgada à Emprêsa rá declarada caduca ou nula. na forma dos artigos 65 e 6i) do Código de
de Mineração Joseph Nigri Ltda , concessão para lavrar argila, em terrenos Mineração.
de propriedade de Arthu::: Kroger,
Art. 49 AS propriedades vizinhas esGerhard Kroger e An-lré Mazini no
tão sujeitas às servidões de solo e sublugar denominado 'rtjucc Preto, distrisolo para fins de lavra, na forma do
to e município de SUZ<3.110, Estado de
artigo 59 do Código de Mineração.
São Paulo, numa área de dez hectares
Art , 59 A concessão de lavra terá
três ares e quarenta cecttares <100340
ha) , delimitada por um polígono irrepor titulo êste Decreto, que será transgular, que tem um vértice a dez me- crito no livro C - Ragü:it!o dos DeMARÇO DE

DE 23 DE

1971

i
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eretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministérío das Minas e Energia.

Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 68.412 -

DE

23

DE

MARÇO DE 1971

Concede à Minérios Metalúrgicos do
Nordeste Lida. o direito de lavrar
manganês, no município de Saúde,
Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item ttt,
da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei li o 227 de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,

decreta:
Art. 1.0 Rica outorgada à Minérios

Metalúrgicos do Nordeste Ltda. concessão para lavrar manganês em terrenos de propriedade de Antônio Martins Filho, seus sucessores ou herdeiros, no lugar denominado Fazenda
Riacho do Carrapato, distrito e município de Saúde, Estado da Bahia, numa área de vinte e sete. hectares, oitenta e três ares e três centíares
(27,8303 na.). delimitada por um poIigono irregular, que tem um vértice
a duzentos e cínquenta e nove metros
e cinquenta e nove centímetros (259,59
m) , no rumo verdadeíro de cinco graus
e dezoito minutos sudeste (050 lB'
SE), da confluência dos riachos Pinhão e Carrapato e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte
metros (20 m), sul (S); cinco metros
(5 m), este (E); sessenta metros (60
m), sul (S); dez metros (10 mj, este
(E); sessenta metros (60 m) , sul (8);
onze metros (11 m) , este (E); cem
metros (100 my, sul (8); dezoito metros (18 m) , este (E); cem metros
(100 m) , sul (8); dezoito metros üa
m) , este (E); cem metros (100 rrn ,
sul (8) ; dezoito metros (l8 m)
este (E); cento e quarenta e dois
metros
(142 m) , sul (8); cento e

EXECUTIVO

trinta metros (130 m), oeste :w I '
vinte e três metros (23 m) , sul {S J:
cento e trinta metros (130 nu, oest~
(W); vinte e três metros (23 m), sul
(8); cento e trinta metros (130 m)
oeste (W); vinte e quatro metros 124
m) , sul (8); setenta e nove metros
(79 m) , oeste (W); cento e dez metroc (110 m) , norte (N); vinte metros
(20 m j , oeste (W); cento e dez metro (110 m) , norte (N); vinte metros
(20 m) , oeste (W); cento e dez metros (110 m) , norte (N); dezoito metros (18 m) , oeste (W); cento e dez
metros (110 m), norte (N); vinte metros (20 m) , oeste (W); cento e trinta
e nove metros (139 m) , norte CN);
cento e sete metros (107 m) , este (E);
vinte metros (20 m) , norte (N); cem
metros (100 m) , este (E); dezoito
metros (18 m) , norte (N); cem metros (100 m), este (E); dezoito metros (18 m) , norte (N); sessenta metros
(60 m)
este
(E);
onze
(11 m) , norte (N); quarenta metros
(40 m) , este (E); seis metros (6 rn) ,
norte
(N) ;
sessenta
metros (60
mj, este (E). Esta concessão é
outorgada
mediante as
condições
constantes dos artigos 44, 47, e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração
além de outras constantes do mesm~
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.v 3 de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
n~ forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas este.. sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de Lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavrar terá
por título êste Decreto, que
será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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(W); cem metros cronmi , sul (8);
dez metros Cíüm) , oeste (W); noventa
e cinco metros (95m), sul (8); cmco
metros (5m), oeste (W); trinta. e cinco metros (35m), sul (8); setenta. e
cinco metros (75m), oeste CVV); vinte metros (20m), norte (N); duzenEMiLIO G. MÉDICI
tos metros (200m), oeste (W); vinte
Antônio Dias Leite Júnior
metros (20m), norte (N) ~ duzentos
metros (200m), oeste (W); cento e
noventa. metros usomi , norte (N);
vinte metros (2(lm), este (E): duzenDECRETO N.9 68.413 - DE 23 DE
tos metros (200m), norte (N); vinte
MARÇO DE 1971.
metros (20m), este (E); duzentos metros (200m), norte (N); sessenta e
Concede à Minérios Metalúrgicos do
cinco metros (65m) , este (E); dez meNordeste Isuia., o direito de lavrar
tros (lüm) , sul (S); noventa e cinco
metros (95m) , este (E); dez metros
mançanés no municipio de suece, (Hlm) , sul (8); noventa e cinco meEstado da Bahia.
tros (95m) , este (E) ; dez metros
(1Qm) sul (S); noventa e cinco meO Presidente da República, usando tros <95m) , este (E) ; dez metros
da atribuição que lhe confere o artigo
Clüm) , sul (8); noventa e cinco me81, item IlI, da Constituição, nos ter- _ "ta-os (95m), este (E); cinco metros
mos do Decreto-lei n,c 227, de 28 de
(ãm) , sul (8); quarenta e nove m~
fevereiro de 1967 (Código de Minera- tros (49m) , este (E). Esta conc~s~ao
ção), alterado pelo Decreto-lei númeé outorgada mediante as condições
1'0 318, de 14 de março de 1967, deconstantes dos artigos 44, 47 e suas
ereta:
alíneas e 51· do Código de Mineração,
Art. 1.9 Fica outorgada a Minérios além de outras constantes do mesmo
Metalúrgicos do Nordeste Ltda .. con- Código, não expressamente mencionacessão para lavrar manganês em ter- das neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão rírenos de propriedade de Gileno Miranda Maia, Pedro Miranda Maia, Auca sujeita às estipulações do Regularmc Miranda Maia, Mário Miranda menta aprovado pelo Decreto númeMaia, Maria Miranda Maia, Helena 1'0 51. 726, de 19 de fevereiro de 196.3
Miranda Maia, Almeciano Miranda e da Resolução n.c 3, de 30 de abril
Maia, Oscar Miranda Maia e Oscolína de 1965, da Comissão Nacional õe
Miranda Maia no lugar denominado Energia Nuclear.
Fazenda Riacho, distrito e mumctpío
de Saúde, Estado da Bahia, numa
Art. 2.9 O concessionário fica obrtárea de vinte e oito hectares,' vinte gado a recolher aos cofres públicos, Da
e três ares e setenta e cinco eentía- forma da Lei, os tributos devidos a
res (28,2375 ha) , delimitada por um União. ao Estado e ao Municlpio em
polígono irregular, que tem um vér- cumprimento do disposto na Lei nútice a trezentos metros e trinta e mero 4.425, de 8 de outubro de 1964.
quatro centtmetrós (300,34m), no rumo
verdadeiro de sete graus e quatro mtArt. 3.9 Se o concessionário não
nutos sudoeste (79 04' SW), da con- cumprir qualquer das obrtgaçóes que
fluência dos riachos Pedrinhas e São
lhe ínsoumbem a concessao para lavrar,
João e os lados a partir dêsse vêrü- será declarada caduca ou nula, na
ce, os seguintes comprimentos e rumos forma dos artigos 65 e 66 do Código
verdadeiros: vinte e cinco metros (25 de Mineração.
fi), sul (8);
quatro metros (4m) ,
Art. 4.9 .As propriedades vizinhas esoeste (W; quarenta e cinco metros tão sujeitas às servidões de solo e
(45m) , sul (8);. cinco metros (5m) , sub-solo para fins de Lavra, na forma
oeste (W); quarenta e cinco metros do artigo 59 do Código de Mineração.
(45m) , sul (8); cinco metros rbmr ,
oeste (W); cinqüenta e cinco metros
Art. 5.Q A concessão de lavra terá
(55m), sul (8); dez metros (lüm) , por título êste Decreto, que será transoeste (W); noventa metros (90m) , crítc no livro C - Registro dos Decresul (S); dez metros (Hlm) , oeste tos de Lavra, do Departamento Na(W); noventa e cinco metros (95m) , cional da Produção Mineral, do Minissul (8); dez metros (Iüm) , (leste tério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1971;
1500 da. Independência e 83° da
República.

---

J
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Art. 6.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março
1505' da Independência e
República.

de 1971;
83.9 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior

DECRETO Nº 68.414 MARÇO DE 1971

DE

23

DE

Declara de interêsse eocial, para fins
de àesapropriação, os imóveis rurais que menciona.

o

Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere _.- o
artigo 81, item In, da Constituição
e DOS têrmos dos artigos 17 e 18 letras "a" e "b", da Lei nv 4.5ü4 de

30 de novembro de 1964 (EStatuto da
Terra), decreta:

Art. 19 São declarados de ínterêase social, para fins de desapropriação, nos têrmos do Decreto-lei número 554, de 25 de abril de 1969, o
imóvel denominado "Japuara", e sítios anexos, situados no Municípío de
Cantndé, Estado do Ceará, de propriedade
atrtbufda a
Júlio César
Campos com limites em confrontações descritos e caracterizados no
Registro sob o número de ordem 5307,
lavrado às fls. 298 do Livro 3-3, de
13 de fevereiro de 1968, do Registro
de Imóveis da Comarca de Caníndé,
Estado do Ceara.

Art. 29 Fica o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) autorizado a promover as
medidas necessárias à execução dêste Decreto.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Brasília, 23 de março de ::'971;
1509 da Independência e 83g da
República.
EMÍLIO

L.

G.

MÉDICI

F. Cime Lima

DECRETO N9 68.415 MARÇO DE 1971

DE

24

Dl!:

Retiticii a relação nominal anexa ao
Decreto -ns 61.794, de 29 de novem_
bro de 1967, na porte relativa ao
Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da REpública, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.s 01-01/2399170, do Ministério
da Aeronáutica, decreta:
Art. 19 Fica retificada a relação
nominal, na parte relativa ao Mtrrístério da Aeronáutica, anexa ao Deereto nv 61.794, de 29 de novembro
de 1967, a fim de . considerar Casstano
Gonçalves Fflgueiras como ocupante
do cargo de Guarda, código GL-2ü3.8 A,
e não de Armazemsta, código ... _ .
AF-102.8.A, tendo em vista a .eaü..
cação de seu enquadramento, precessada pelo Decreto nv 61.422, de 2 GG
outubro de 1967.
Art. 29 Os efeitos dêste Decreto
prevalecem a partir de 20 de dezembro de 1967, data de vigência do Decret-o nv 61.794, de 29 de novembro
de 1967.
Art. 3° âate Decreto entrará era
vigor na data de ma publicação, rev-ogadas as disposições em contrário
Brasília, 24 de março de
hl7};
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. Mâmcr
Márcio de Souza e Mello
DECRETO Nº 68.416 MARÇO DE 1971

DE

24

lJE

Altera o Regimento do Gabinete Militar da Presidência da República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ardgo

81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica acrescentada a letra
"1" ao artigo 21 do Regimento do Gabinete Militar da Presidência da República, aprovado pelo Decreto número 56.788, de 25 de agôsto de 1965,
e alterado pelos de nvs 60.505, de 16
de março de 1967, 62.119, de 15. de
janeiro de 1968, 65.704, de 14 de novembro de 1969, 66.053, de 12 de j;.t-
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neiro de 1970, 66.577, de 14 de maio
de 1970 e 66.869, -tc 14 de julho de
1970, com a seguinte redação:
"Art. 21. Ao Chefe do Gabinete Militar compete:

aprovado pelo Decreto no? 57.611, de 7
de janeiro de 1966, passa a ter a se-o
guínte redação:
"Art. 23. A organização, a
publicação e a distribuição de catálogos ou listas de assinantes dos,
Serviços de Telefonia Públicos são
de responsabilidade das concessionárias e permíssionárias dos referidos serviços.

l) Conceder porte de arma na
forma estabelecida no artigo 39
deste Regimento."
Art. 2Q Fica acrescentado o I aruígc
39 ao Regimento de que trata o arLigo anterior, com a seguinte redação:
"Art. 39. As praças em função no Gabinete Militar da Presldência da República poderão portar arma, na forma que fôr estabelecida em instruções baixa-Ias
pelo Chefe do Gabinete Mllitar .
§ 19 O Chefe do Gabinete Z.l1i~
Iitar poderá, para atender exigências especiais de serviço, conceder
permissão escrita aos servidores
civis que lhe são subordinados,
bem como aos servidores do Gabinete Civil indicados pela autorldade competente, para usarem
arma.
§ 2Q Cópia da permissão :d. cue
se refere o parágrafo anterior,
bem como da do ato que a cancelar, será enviada ao Departamento de Polícia Federal".

§ 19 A inserção, em tais catálogos ou listas, do nome e endercço do assinante, rar-se-á sem
qualquer ônus para este. Poderão,
entretanto, ser comercializadas,
por preços especiais, inserções suplementares e de anúncios, nos
mesmos catálogos ou listas.

§ 29 As concessionárias ou permissionárias poderão contratar
com emprêsas especializadas, com
ou sem exclusividade, a organização, publicação e distribuição dos
catálogos ou listas de que trata
êste artigo, bem como a comercialização das inserções de que
trata o § 19.
§ 3. 0 É vedada a reprodução,
total ou parcial, dos catálogos ou
listas de que trata êste artigo
sem expressa autorização das respectivas concessionárias ou permtsstonartes.
§ 49 As concessionárias ou [J~1".
missionárias somente serão 001'i
gadas a fornecer dados que posst
bilitem a confecção de catálogo
ou listas, à emprêsa com a qua
tenham feito contrato nos têr-nos
do § 29.

AJ't. 39 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em concráno,
Braeíüa, 24 de março de
~ 971;
1509 da
Independência e 83Q da
República.

§ 50? A renda que as concessto
nártas ou permissionárias vierem
a auferir, direta 01) índiretameute
em virtude dos parágrafos anteriores, será incorporada à receita.
do serviço telefônico".

EMÍLIO G, MÉDICI

DECRETO N9 68.417
MARÇO DE

DE 24.DE

1971

Acrescenta parágrafos ao artigo 23 do
Regulamento dos Serviços de Telefonia, aprovado pelo Decreto número 57,611, de 7 de janeiro de 1966,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe é conferida pele
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art, 19 O artigo 23 do Regulamenta dos
Serviços de Telefonia,

281

Art. 2Q aste Decreto entrará era
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 24 de março de ':'971;·
da Independência e a3Q da.
República.
1509

EMíLIO G. MÉDICI

Jorge M arsia1 Leal
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DECRETO N9 68.418 -

DE

25 DE MARÇO DE 1971

Mini~tério àa Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 19.029.526,00
para retcrçc de aotaçao consignada no vigente Orçamento.

Abre ao

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6."
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
.art.. 1'" Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar ele Crg 19.029.526,00 (dezenove milhões, vinte e nove mil, quinhentos
e vinte e seis cruzeírosj , para reforço de dotação orçamentãrta consignada
ao subanexo 12.00, a saber:
12.00 -

crs

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

1,00

12.00.0-8.07.2.015 -

Coordenação e Execução dós Serviços
Administrativos e Operacionais
3.1.5.0 - Despesas de jâxercicíos Anteriores.......
19.029.626
AJ.·t. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanex- 23.00, a saber:
28.00 -

28.02 -

o-s 1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Projeto 28.02.18.00.1.024

3.2.6.0 Art.

Reserva de Ccntdngencía

.

19.029.'->26

39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1971; 150Q
Repuoüca..
EMÍLIO G.

da

Independência e 339 da

MEDICI

Antônio Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos ueu Velloso

DECRETO

N9 68.419 MARÇO DE 1971

DE

25

DE;

Aprova o Regulamento ào Impósro
1)nico sôbre Energia Elétrica, Fv·náo
Federal de Eletrificação, Empréstimo
Compulsório
em
favor
da
ELETROBRAs, Contribuição dos
Novos Consumidores e Cooràenaçao
dos Recursos Federais vinculados a
obras e serviços de energia elétrica,
e altera o Decreto n.O 41. 019, de
26 de fevereiro de 1957.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista as Leis D.OS 2.308, de 31
de agôsto de 1954, 2.944, de 8 de novembro de 1956, 4.156, de 28 de novembro de 1962, 4.364, de 22 de julho ae
1964, 4.676, de 16 de junho de 1965
e 5.073; de 18 de agôstc de 1966, e os

Decretos-leis nvs 336, de 24 de outubro de 1967, e 644, de 23 de junho de
1969, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Impôsto único sôbre Energia Elétrica, Fundo Federal de Eletrificação, Empréstimo
Compulsório
em favor da ELETROBRAS, Contríbutçâc dos Novos Consumidores c Coordenação dos Recursos Federais vinculados a obras e serviços de energia
elétrica, que com êste baixa.
Art. 2Çl E' acrescida ao artigo 29
do Decreto nv 41.019, de 26 de tevereíro de 1957, a seguinte alínea:
"p) quando se tratar de sociedade de economia mista geradora
ou distribuidora, o programa anual
de expansão e investimento, com
a discriminação dos recursos por
origem, bem assim o demonstratd-
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vo dos recursos relativos a quotas
estaduais e municipais do ímcôsto
único sôbre energia elétrica ~g,plicados no exercício anterior."
Art. 39 reste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário, notadamente, os Decretos nvs 57.617, de
"7 de janeiro de 1966, e 65.327, de 2.0
de outubro de 1969, ressalvado, quanto
ao primeiro, o que dispõe o artigo 78
do Regulamento anexo.
Brasília, 25 de março de 1971~;
-:509 da Jmdependêncía e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N° 68.419 - DE
25 DE MARÇO DE 1971

TíTULO I
Do Impôsto tmico sôbre Energia
Elétrica
CAPITULO I

Da Incidência

Art. 1.0 A energia elétrica entregue ao consumo está sujeita ao írnpôsto único, cobrado pela 'união, na
forma dêste Regulamento.
Art. 2 0 • O Impôsto único será de·vido por quilowatt ~ hora de energia elétrica consumida e equivalerá
.às seguintes percentagens da tarifa
fiscal:
I) 47% (quarenta e sete por cento), para os consumidores residendais;
11) 2% (dois por cento), para os
consumidores industriaIs;
111) 22% (vinte e dois por cento),
para os consumidores comerciais e
outros, exceto os rurais.
Parágrafo único. No caso de ror.necímento a "forfadt", o Impôato seJ1'á o do fornecimento a medidor, calculado sôbre o consumo estimado em
quilowatts ~ hora e pago Integralmente pelo consumidor.
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CAPTIULO

rr

Das Isenções

Art. 30 Está isenta do pagamento
do Impôsto único a energia elétrica;
1) consumida pelos concessionários,
nas oficinas e serviços pertinentes à
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica;
11) fornecida em grosso pelos concessionários geradores aos distribuidor~s;

IH) consumida pelos templos de
qualquer culto, partidos políticos. e
instituições de educação ou assistência social, observados os requisitos da
Lei número 3.193, de 4 de julho -tc
1957;
IV) consumida nos serviços
próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e respectivas autarquias, bem como na operação de
ferrovias eletrificadas e outros roeres
de transporte por tração elétrica, de
ínterêsse público, e na dos serviços
públicos de abastecimento dágua. e
de esgotos, sejam quais forem as entidades que os prestem;
V) produzida para consumo próprto
e uso exclusivo.
Art. 4.0 Estão também isentos co
pagamento do ímpõsto único:
I) as contas de consumo
mensal
equivalente ao valor de até 30 (trinta)
quilowatts ~ hora, íncluaívc,
quer o fornecimento se faça a medidor ou a "forfatt'":
11) os consumidores de energia eretrica fornecida por sistema gerador
constituído exclusivamente de usinas
termelétricas;
IH) os consumidores rurais.
§ 10 Para os efeitos dêste artigo,
entende-se por:
1) Sistema
Gerador: o conjunto
de usinas próprias e de terceiros, que
produza a energia elétrica distribuída na área da zona de concessão levada em conta para fixação das respectivas tarifas;
2) Consumidores Rurais: aquêtes
que, individualizados ou integrantes
de cooperativa de eletrificação rural:
a) se localizarem em área rurai,
ou seja, fora do perímetro urbano c
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suburbano das sedes municipais e dos
aglomerados populacionais de mais

CAPÍTULO IV

de 2.500 (dois mil e quinhentos) ha-

Do Cálculo, Arrecadaçiio,
Recolhimento e Distribuição da:

bitantes, e
b) se dedicarem às atividades ligadas diretamente à exploração agropecuária, ou seja, o cultivo do solo
com culturas permanentes ou temporárias, criação. recriação ou engorda de gado, criação de pequenos.
animais, silvicultura ou reflorestamenta e à extração de produtos vegetais, ou
C) se dedicarem a quaisquer outras
atividades na área rural, desde que
a potência posta à sua disposição não
ultrapasse de 45 (quarenta e cinco)

kvA.
~ 29 As isenções de que trata êste
artigo serão automàtdcamente apldcadas pelos distribuidores de energia
elétrica.
CAPÍTULO

m

Da Tarifa Fiscal

Art. 5Q A tarifa fiscal a que se
refere o art. 29 , corresponde ao quociente do valor em cruzeiros da energia vendida a medidor no País, em
determinado mês, pelo correspondente
número de quilowatts - hora
consumidos, podendo ser expressa por
múltiplos de 10 (dez) quilowatts ~
hora.
§ 1Q O preço de venda a ser computado no cálculo do valor da energia vendida abrangerá a tarifa básica e adicionais em vigor.
§ 29 O Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE),
do Ministério das Minas e Energia,
reajustará, em cada trimestre do calendário, o valor da tarifa fiscal, com
base nos dados do último mês em
relação ao qual forem disponíveis informações suficientes, decorrentes de
al teraçáo no preço da energia.
§ 3Ç1 A tarifa fiscal, assim reajustada, vigorará por todo o trimestre do
calendário seguinte, cumprindo à se..
cretaría da Receita Federal (SRF) ,
do Ministério da Fazenda, após comunicação do DNAEE, expedir ato
declaratório às autoridades fiscais
subordinadas e demais interessados,
para a cobrança do ímpôsto Único.

Receita

Art. 69 O ímpôsto único será arre-cadado nas contas de fornecimento,
obrigatoriamente
pelos
expedidas
distribuidores de energia elétrica, devendo delas constar, destacadamente
das demais, a quantia do impôsto devida, calculado êste, de acôrdo com
a tarifa fiscal vigente na data do
faturamento.
Parágrafo único. Para o calculo do
Impôsto devido, não serão desprezadas as frações resultantes da aplicação dos percentuais de que tratam
os itens I, II e lI! do art. 2,° sôbre
o valor da tarifa fiscal.
Art. 7Ç1 O produto da arrecadação
do Impôsto único, verificada durante
cada mês do calendário, será recolhido pelos distribuidores de energia
elétrica, dentro dos 20 (vinte) primeiros dias do mês subseqüente, mediante guia própria, em Agência do'
Banco do Brasil S. A., ou, na falta desta, em órgão arrecadador da
Secretaria da Receita Federal, que
transferirá as importâncias recebidas,
sem qualquer desconto, para o Banco do Brasil S. A.
§ 19 A guia de recolhimento mensal do Impôsto único obedecerá aomodêlc e notas aprovados pela SeM
cretaria da Receita Federal, devendo uma de suas vias quitadas ser
remetida, dentro de 3 (três) dias, aO
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica.
§ 2Q Não será admitido o recolhimento do Impôsto único relativo a
um mês, sem que o distribuidor de
energia elétrica exiba a quitação re-ferente ao mês anterior ou comprove a instauração de processo fiscal.
para a apuração de seu eventual débito, salvo na hipótese de não ter
havido consumo tributado, quandodeverá constar, da guia a ser quitada, declaração expressa naquele sentido, assinada pelo distribuidor ou,
quem o represente.
§ 39 O recolhimento do ímpôstc
único fora do prazo somente poderá
ser efetuado com o pagamento da.
multa e correção monetária devidas.
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Art. 89 Deduzidos ú,5% (cinco décimos por cento), para as despesas
de arrecadação e fiscalização a cargo do Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil S. A. escriturará a receita liquida do impôsto único, cama
depósito a crédito do Banco Nacíonal dO' Desenvolvimento Econômico
(BNDE) .

Parágrafo único. Até que se eretive a centralização em Brasília, o
Banco do Brasil s. A. centralizara
na Agência Centro do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a receita
liquida do Impôeto único, recebida,
na forma dêste Regulamento, por
tôdas as suas agências.
Art. 9.° De cada importância que
.lhe fôr creditada na forma do artigo anterior, o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BND~)
creditará:
I - 37% (trinta e sete por cento),
em conta de movimento à Ordem da
ELETROBRAS;
II - 2% (dois

por cento), em
conta de movimento, à ordem do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica (DNAEE), para serem aplicados de acôrdo com os Decretos-leis ns. 765, de 15 de agôsto
de 1969, e 1. 092, de 12 de março de
1970;
lIr - 60% (sessenta par cento),
em conta não movímentável, para
oportuna distribuição, na forma da
Seção I do Capitulo VIII dêsts Titulo;
IV _ 1% (hum por cento), em
conta movímentável, à ordem do Ministro das Minas e Energia, para
custeio dos serviços de fiscalização,
administração, atividades técnicas e
cientificas no setor da energia elétrica, e para o atendimento de situações de emergência, a critério do
Ministro.
Parágrafo único. O BNDE encaminhará ao Gabinete do Ministro das
Minas e Energia, mensalmente, extratos separados das contas a que se
referem os itens I a IV dêste artigo.
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impôsto único cujo modêío e notas
serão aprovados pela secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. E' obrigatório o
arquivamento de uma via quitada da
guia de recolhimento mensal do ímpôsto único, onde fór escriturado o
livro fiscal. o que sempre se dará na
lugar em que rôr sediado o distribuidor.
Art. 11. O livro fiscal conterá as
indicações mínimas exigidas no re.5pectívo modêlo e notas as quais poderão ser ampliadas, de acôrdo com
os ínterêsses do distribuidor e desde
que isso não prejudique o objetivo e
clareza da escrituração; terá suas
fôlhas numeradas, tipográfica e seguidamente. e será autenticado pela
repartição fiscal do domicílio do distribuidor, que nêle lavrará e assinará têrmos de abertura e encerramento, antes de sua utilização.
Art. 12. AB cor-tas de fornecimento de energia elétrica, relativas a
cada mês do calendário, serão lançadas englobadamente no livro fiscal,
cuja escrituração será feita com clareza, asseio e exatidão, sem rasuras
ou emendas.
Art. 13. O livro fiscal será conservado pelo distribuidor de energia
elétrica onde sua escrita fiscal ror
realizada, para ser exibido à fiscalização, devendo continuar em uso,
feitas as necessárras anotações, mesmo nos casas de tranferência da
concessão ou de local, salvo motivo
especial que aconselhe o seu cancelamento e a exigência de nôvo, a critério da autoridade fiscal.
Art. 14. Constituem instrumentos
auxiliares da escrita fiscal dos dis~
trrbuidores de energia elétrica os livros da contabilidade geral, as guias
de recolhimento do ímpôsto único e
todos os documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de terceiras,
que se relacionem com os lançamentos feitos.
CAPÍTULO V!

CAPíTULO V

Das Infrações e das Penalidades

Da Escrita Fiscal

SEÇÃO I

Art. 10. Os distribuidores de energia elétrica são obrigados a possuir
livro fiscal, destinado ao contrôle da
arrecadação e do recolhimento do

Das Infrações

Art. :15. Constitui infração tôca
ação ou omissão, voluntária Ou mvo-
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luntáría, que importe em inobservância de preceito, estabelecido ou disciplinado por êste Regulamento, ou
pelos atos administrativos de caráter
normativo, destinados a complemen-

tá-lo.
Parágrafo único.

Salvo disposição

expressa em contrário, a responsabilidade por infração mdepende da intenção do agente ou responsável e
da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. ':6. As ir..frações serar, apuradas mediante processo administrativo, que terá por base o auto ou a
representação, conforme a verifica..
çâo da falta se dê no serviço externo de fiscalização ou no serviço interno das repartições.
SEÇÃO II

Das Penaltctaães

Art. 17. Sem prejuízo do procedimento penal cabível, as infrações serão punidas com as seguintes penas.
aplicadas separada ou cumulativamente.
I - multa;
II
proíbtcâo de transacionar
com as repartições públicas ou autárquicas federais e com os estabelecimentos bancários controlados pela
União.
Art. 18. Incorrem nas multas de:
I - 100% (cem por cento) do valor do Impôsto não recolhido, nunca
inferior a Crê 827,70 (oitocentos e
vinte e sete cruzeiros e setenta centavos), os que, falsamente, se atrlbuirem a condição de produtores de
energia elétrica para COnsumo próprio e uso exclusivo.
II - 100% (cem por cento) do
valor do Impõsto não recolhido, nunca inferior a Cr$ 82,7-] (õitenta e
dois cruzeiros e setenta e sete centavos), os que deixarem de recolher
o ímpôsto único arrecadado nas contas de fornecimento, dentro dos 20
(vinte) primeiros dias do mês do calendário subseqüente ao da arrecadação;
liI _ Crg 82,77 (oitenta e dois
cruzeiros e setenta e sete centavos)
a Crg 827,70 (oitocentos e vinte e
sete cruzeiros e setenta centavos), os
que não possuírem o livro destinado

ao contrôle da arrecadação e do recolhimento do ímpôsto único, escrrturado na jorma devida.
§ 19 Continuará sujeito á rnutta
prevista no item H dêste artigo o
distribuidor de energia elétrica que,
naquele caso e antes de qualquer
procedimento fiscal, recolher apenas
o impôsto único arrecadado.
§ 29 As multas expressas em cruzeiros vigorarão com os valores cons __
tantes dêste artigo, enquanto não fo-Tem novamente atualizadas, nos têrmos do art. 99 da Lei nc 4.357, de16 de julho de 1964.
Art. 19. Os débitos fiscais prove-o
nientes do não recolhimento do impôsto único ou penalidade, que não
forem efetivamente liquidados no
trimestre civil em que o prazo de
seu pagamento tenha expirado, serão
atualizados em função das variações;
do poder aquisitivo da moeda, segundo os coeficientes de correção monetária fixados pelo órgão competen-

te.

CAPITULO VII

Da Fiscalização e do Processo FiscaL
SEÇÃO I

Da Fiscalização

Art. 20. A direção dos serviços de
fiscalização do ímpõsto único sôbre
energia elétrica compete à Secretaria da Receita Federal (SRF) , doMinistério da Fazenda.
§ 10 A execução
dos serviços incumbe, nos limites de suas jurisdições, aos órgãos regionais e locais da
Secretaria da Receita Federal e aos
seus agentes fiscalizadores.
§ 2 A fiscalização será exercida.
sôbre tôdas as pessoas naturais ou
Jurídicas, que estiverem obrigadas ao
cumprimento de disposições da legislação tributária da energia elétrica..
inclusive sôbre: as que gozarem de
imunidade ou isenção.
§ 30 As pessoas referidas no paragrafo anterior exibirão aos agentes.
fiscalizadores, sempre que exigido, os
livros fiscais e comerciais e todos os
documentos ou papéis, em uso ou já.
arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e lhes fran0
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quearão os seus estabelecimentos,
instalações em geral, depósitos. dependências e móveis, a qualquer hora
do dia, ou da noite, se à noite estiverem funcionando.
SEÇÃO II

Do Processo Fiscal

Art. 21. O processo fiscal, compreendendo o processo
contencioso
para apuração de infrações a êste
Regulamento, a consulta para esclarecimento de dúvidas
relativas ao
entendimento e aplicação da legislaçao, e a execução administrativa das
respectivas decisões, é o do Regulamenta do Impôsto sôbre Produtos Industrializados, aplicável no que cou-

ner,

CAPÍTULO VIII

Da Distribuição e Aplicação ces
Quotas Estaduais e Municipais
SEÇÃO I

Da Distribuição

Art.
22. Da parcela do Impõsto
único de que trata o item IH do artigo 9° dêste Regulamento, 5/6 tctnco sextos) serão distribuídos aos Estados e Distrito Federal, e 1/6 (um
sexto), aos Municípios.
§ 1° Para os efeitos dêste Título,
o Dístrtto Federal e os Territórios
são equiparados aos Estaoos.
§ 2° Ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em municípios
caberá a quota a êstes atribuída, como se os tivessem.
Art. 23. Os valores de que trata
o artigo 22 serão rateados entre Os
Estados, Distrito Federal, Territórios
e Municípios, de acõrdo com os seguintes
critérios de proporcíonaüdade:
I - 20% (vinte por cento), à superfície territorial respectiva;
n - 60% (sessenta por cento), 1\
população respectiva;
In ~ 2% (dois por cento), à produção efetiva de energia elétrica em
seus respectivos territórios, verificada por medidores, ou, na falta destes, calculada pela potência legalmente instalada, com fator de carga
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de 35% (trinta e cinco por centoi,
ou, ainda, na falta da demanda maxlma
para o cálculo da produção,
admitindo-se 2.500 (duas mil e quinhentas) horas de utilização anual
da potência legalmente
instalada,
para as centrais termelétricas, e 4.000
(quatro mil) horas, para as usinas
hidrelétricas;
IV - 15% (quinze por cento), ao
consumo de energia elétrica verificado nos respectivos territórios;
V - 3% (três por cento), à área
inundada, nos respectivos territórios,
pelos reservatórios das Usinas geradoras, desde que igualou superior 2.
20 (vinte) quilômetros quadrados.
Parágrafo único. Os dados de superfície territorial e população, a
serem empregados no cálculo das
quotas, serão os apurados pela Fundação IBGE, podendo ser utilizados,
-em sua falta, os fornecidos pelos ' '>1'gãos oficiais
dos Estados, Dístrrso
Federal, Territórios e Municípios, ou,
ainda. os do cálculo imediatamente
anterior.
Art. 24. No primeiro trimestre de
cada exercício, o Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE), do Ministério das Minas
e Energia, estabelecerá os coeficientes de distribuição, pelos Estados,
Distrito Federal e Territórios, e05
comunicará ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDJ1~).
Art. 25. Após o término de cada
trimestre do calendário, o BNDE creditará, mediante prévia autorízaçàc
do DNAEE, as parcelas trimestrais
das quotas anuais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, referentes
ao trimestre vencido, em contas especiais,
movimentáveis,
mediante
cheque nominativo, pelas respectivas
sociedades de economia mista geradoras ou distribuidoras de energia
elétrica, que lhe forem indicadas pelo
DNAEE, naquele expediente.
§ i- Quando a Unidade Federada
11[0 dispuser de sociedade de econcmia mista, o DNAEE autorizará a
movimentação da conta especial pelu
respectivo Governo.
§ 2° Os créditos referidos no caput
dêste artigo serão convertidos em
participação acionária na sociedade
de economia mista, devendo, em .se
tratando de aplicação em obras de
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.natureza pioneira, a critério da trntda.de

Federada. ser tais aplicações

escrituradas em conta especial da
sociedade, para posterior utütaacêo
na subscrição ou integralização úe
seu capital, tão logo cada uma das
.apltcaçôes referidas tenha atingido
os limites legais de remuneração dos
respectivos investimentoa.
Art. 26. As quotas dos Murrlcíptce
serão calculadas pelo DNAEE no pri-

meiro semestre de cada exercício, e
dirão respeito à arrecadação do exercícto anterior.
§ 1.0 Somente participarão do cál-culo, os Municípios instalados até 1°
(primeiro) de janeiro do ano do cálculo e com os Podêres Locais em
funcionamento.
§ 2° A entrega das quotas mumcipaís será efetuada pelo BNDE diretamente a cada Municípiõ, salvo
nos casos dos artigos 27 e 28.--tr1M
sempre após autorização do DNAEB.
Art. 27. Os Municípios servidos
por sociedade geradora ou diatrlbtn.dora de energia elétrica, de economia mista federal, estadual ou municipal, receberão as respectivas quotas, através da referida sociedade,
-que os indenizará com ações de seu
capital, em valor correspondente.
Art. 28. As quotas municipais Inferiores ao décuplo do valor do maior
salário-mínimo mensal vigente no
Pais, cujos titulares não forem servidos por sociedade geradora ou diatrtbuidora de energia
elétrica, de
economia mista federal, estadual ou
municipal, nem atenderem às exigências legais para o seu recebimento até o final do exercício
seguinte, serão transferidas para a
ELETROBRAs, que, em contrapartida, emitirá ações aos Municípios
em valor correspondente.
Art. 29. As entregas pelo BNDE
.das parcelas de quotas estaduais e das
quotas municipais, ou a transferência
destas à ELETROBRAS, serão realizadas em prazo não superior a 15
(quinze) dias, contados do recebimento. pelo Banco, da correlativa
autorização do DNAEE.
SEÇÃO II

Da Aplicação

Art. 30. As quotas que forem en.treguea diretamente às Unidades Fe-
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deradas ou aos Municípios serão exclusiva e obrigatõríamente aplicadas
em produção, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica.
§ 10. Conquanto a aplicação possa,
em principio, ser efetuada fora dos
limites territoriais da Unidade Federada ou Município, ter-se-á sempre
em vista obras ou serviços que se destinem. direta ou indiretamente ao seu
respectivo suprimento de energia elétrica, ainda que não imediato.
§ 29 A aplicação poderá consistir;
I - no caso de a Unidade Federada
ou Município ser concessionário de
serviços de energia elétrica:
a) no investimento naqueles serviços;
b) no pagamento de amortízação e
juros de empréstimo, tomado para os
fins da alínea precedente;
II - no caso de a Unidade Federada ou Munícipio não ser concessionário de serviços de energia elétrica:
a) a tomada de ações de empresas
de energia elétrica nacionais, desde
Que a maioria das ações com direito a
voto pertença, ou fique pertencendo, a
pessoa jurídica de direito público
interno;
b) em financiamento a empresas de
energia elétrica nacionais para investimento nos respectivos serviços, mediante contrato, amortização e juros
aprovados pelo DNAEE, e
c) em aplicação na rêde de Ilumtnação pública, vedadas as despesas de
mero custeia, tais como o pagamento
de contas de tornectmento pelo consumo de energia elétrica, nesse ou
noutro fim.
§ 39 A observância do disposto neste
artigo, relativamente a cada quota
anual, comprovada perante o DNAEE
até o final do ano seguinte ao término
de cada exercício, juntamente com :'l,
prova do recolhimento do Impôsto
único e do empréstimo compulsório
em favor da ELETROBRA8, e do
pagamento das faturas de compra de
energia elétrica, se fôr o caso, serão
condlcôes essenciais para a liberação
da quota subseqüente.
§ 49 O DNAEE expedirá instruções
normativas complementares para a
execução do disposto neste artigo.
Art. 31. O DNAEE determinará ao
BNDE o bloqueio das contas mencionadas no art. 25, em relação à sccíe-
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(Jade de economia mIsta geradora 011
dístrrbutdora de energia elétrrca que:
a)
deixar de recolher o ímpõsto
Único ou o empréstimo compuisorto
em favor da ELETROBRAS, ou
b) não pagar as faturas de compra
de energia elétrica, ou, ainda,
C) não atender ao disposto no artigo 29, alinea "P". do Decreto numero 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957.

Art. 32. A comprovação da apncadas quotas, a que se retere o artigo 30, mesmo se aprovada pelo
DNAEE, bem assim a VInculação das
contas de que trata o art. 2:5, nao
eüuem os contrôles externo e interno
da execução orçamentária das Umdades Federadas e dos Municipios,
nos termos da legislação aplicável.

ção

TíTULO II
Do Fundo Federal de Eletrijtcaçtto
(FFE)
CAPíTULo I

Da Constituição, Deetmaçõo e
Aplicação

Art. 33. O Fundo Federal de Eleartncacao (FFE) sere constituldo
anualmente:
I - da parcela do ímpôsto único ae
que trata o item I do art. 9'i deste
Reguíamento ;
11 de dotações consignadas nu
orçamento da Untao;
lU - das dotacoes e fundos orçamentárros de entidades autarquícas e
paraesta tais ou orgâos federais de
Qualquer natureza, supertores a .....
Crâ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), de
que trata o Capitulo 11 deste 'I'rtuto,
aplicados em bens e instalações de
concessionàrios ele serviços púbüooe
de energia elétrica;
IV - dos .iuros a que se rerere o
§ 49 do art. 20 da Lei nc 4.156, de 28
de novembro de 1962, com a redação
Que lhe foi dada pelo art. 89 da LeI
n.v 4.676, de 16 de junho de 1965, ressalvado o disposto no art. 39 do D~
ereto-lei nv 33, de 18 de novembro
de 1966;
V - dos dividendos das ações Ca

União na ELETROBRáS, e dos juros
das obrigações ao portador da .....
ELETROBRAS tomadas pela União;
VI - dos rendimentos de depósitos
e de aplícaçôea do próprio Fundo.
Parágrafo único. O saldo positivo
do FFE, apurado em balanço anual.
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será transferida para o exercício se-guinte, a crédito do mesmo Fundo.
Art. 34. O FFE, movimentávelpela
Centrais Elétricas Brasileiras. S. A.
- ELETROBRAS, destina-se a prover e financiar Instalações de produção, transmissão e/ou distribuição de
energia elétrica. .
Parágrafo único. Os saques da
ELETROBRAS à conta do FFE serão
considerados .íntegralízaçâo de seu
capital subscrito pela União. ou adiantamento cor conta de capital a se!'
por esta subscrito.
Art. 35. A ELEI'ROBRAS poderá
aplicar os recursos do FFE oriundos
do ímpôsto único e das re~eitas vinculadas, anual e efetivamente recebidas. em tomada de obrigações, subscrição de ações, concessão de empréstimos e financiamentos, de ou a concessionários de serviços públicos de
energia elétrica, para a execução de
programas de eletrificação, em parcelas variáveis e desde que obedecidos os seguintes critérios:
a) o valor das operações realíaadaa
com as entidades de um mesmo Estado não poderá exceder a 30% (trinta
por cento) dos recursos anuais efettvamente recebidos:
b) o valor das operações em favor
de uma mesma sociedade de economia
mista. concessionária de serviços de
energia elétrica, de que o Poder PÚblico seja acionista majoritário com
direito a voto, não poderá exceder de
15% (quinze por cento) dos recursos
anuais efetivamente recebidos;
c) o valor das operações em favor
de uma mesma empresa privada nao
poderá exceder a 5% (cinco ror cento) dos recursos anuais efetivamente
recebidos,
§ 10;0 Para os efeitos das jetras "h"
e "c" déste artigo, os concessíonános
que formem grupos definidos, associada ou subsídíàrtamente, serão considerados como uma única empresa
privada ou sociedade de economia
mista.
S 29 A efetivação das aplicações !ta
que cuida o presente artigo ficará
condicionada à prévia comprovaçao,
por parte dos beneficiários, sendo o
caso. de estarem em dia com o recolhimento do Impôsto único e do empréstimo compulsório, bem assim com
o pagamento das faturas de compra
de energia elétrtce..
§ 31' Os saques da ELETROBRAS
à conta do FFE, destinados a atender
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que, pela sua natureza pioneira, sejam destitmdas de rmedíata rentabtlidade serão escriturados a crédito da
União, em conta especial, para utilização na subscrição ou Integrabzaçao
de capital da ELETROBRAS, tão logo
cada uma das aplicações referidas
tenha atingido o limite legal de remuneração dos respectivos investimentos.
Art. 36. A ELETROBRAS deverá
aplicar, em cada ano, até 5% (cinco
por cento) dos recursos do FFE, em
fínancíamentos de programas de eletrificaçáo rural, de acôrdo com a ortentacâo fixada pelo Ministro das
Minas e Energia.
Art. 37. A ELETROBRAS poderá
ainda aplicar recursos do FFE em
seus próprios serviços ou nos de suas
subsidiarias, caso em que tais aplicações não estarão sujeitas aos limites
consignados nas alíneas "a", "b" e
"o" do artigo 35 dêste Regulamento
nem serão computadas para os eíeítos
nelas consignados.
CAPITULo 1.1

Dos Recursos Orçamentcno»
Considerados como Rejôrço do FFE

Art. 38. Os recursos da União, estranhos ao FFE, aplicados em bens @
instalações de concessionário de serviços públicos de energia elétrica, ortundos de dotações e fundos orçamentários. de entidades autárquicas e -paraestataís ou órgãos federais de qualQuer natureza, superiores a
.
CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros)
serão considerados como rerõrço da
FFE e ficarão ao mesmo incorporados para todos Os efeitos legais.
§ 10 Recursos superiores a
.
CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) são
os que em tal valor forem consignados
no orçamento da União, para um
mesmo exercício.
§ 2.
Excluem-se das disposições
cesse artigo, as aplicações contratadas
pelos estabelecimentos bancários federais.
Art. 39. A aplicação dos recursos
de que trata o artigo anterior deverá
ser feita exclusivamente sob forma de
financiamento aDS respectivos concessionários de serviços públicos de ênergta elétrica, a serem resgatados a favor da ELETROBRAS, após sua efetiva aplicação.
Art. 40. A entrega dos mencionados
recursos rar-se-ã. além do preenchiQ
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menta de outras formalidades, mediante a emissão pelo concessionário
,:
de um aviso de crédito à
ELETROBRAS, que será remetido a
essa empresa pelo órgão que efetuar
a entrega juntamente com informações sôbre a natureza, destinação e
prazo de aplicação dos recursos.
Parágrafo único. O concessionário
lançará tais recursos a crédito da
ELETROBRAS, como administradora
do FFE; e a ELETROBRAS, tão logo
tenha recebido o aviso de que trata
êste artigo fará o correspondente lan...
çamento a débito do concessionário
como recursos específicos do FFE sob
sua guarda.
Art. 41. Anualmente, por ocasião
da prestação de contas da aplicação
dos referidos recursos o concessionário
entregará ao órgão encarregado da
tomada de contas. um instrumento de
Reconhecimento de Débito, no valor
dos recursos efetivamente aplicados.
§ 1Q O instrumento a que se refere
êste artigo, que será o instrumento.
definitivo do débito, parcial ou total,
do concessionárto. será extraído, de
acõrdo com modélo aprovado pelo
Ministro das Minas e Energia, em 5
(cinco) vias, destinadas, respectivamente. a P e 2::' à ELETROBRAS, a
31)0 ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica e as demais
à Inspetoria Geral de Finanças do
Ministério das Minas e Energia.
§ -29 Recebido pela ELETROBRAS
o mstrumento de Reconhecimento de
Débito esta fará o estôrno nos lançamentos referidos no parágrafo uni co'
do art. 40. até o valor do débi.to reconhecido.
§ 3Q Terminada, a aplicação ou se
esta não se verificar, a ELETROBRAS
cancelará os lançamentos de que trata
o parágrafo único do artigo 40, mediante a comprovação, pelo concesslonarro. da devolução definitiva dos
recursos recebidos.
§ 49 Havendo transferência de recursos para aplicação no exercício
seguinte, proceder-se-á na forma do
art. 40 com relação ao saldo transferido.
Art. 42. A fiscalização da aplicação dos recursos de que trata o artigo 38, no que diz respeito ao Ministério das Minas e Energia, caberá ao
Departamento Nacional de Acuas e
Energía Elétrica, que acompanhará B.
execução do plano de aplicação aprovado e emitirá o laudo técnico, quan-
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do concluídos os serviços e obras previstos no plano.
§ 1.0 A prestação de contas da aplicação dêstes recursos será feita pelo
beneficiário ao Tribunal de contas
da União, através da Inspetoria Geral de Finanças, do Ministério das
Minas e Energia.
§ 29 O Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica enviará
uma cópia do laudo técnico à
ELETROBRAS.
Art. 43. O resgate do financiamento de que trata o artigo 39 será fei-

to no prazo de vinte anos, a contar
do término do período de carência, o
qual nunca será superior a sete
anos.
§ 19 Durante o prazo de carência,
o empréstimo vencerá juros simples
de 6% (seis por cento> ao ano, que
serão incorporados ao principal do
empréstimo, juros êstes que, extinto
o prazo de carência, elevar-se-âo
para 8% (oito por cento) ao ano.
§ 2.° O pagamento das amortizações e juros do empréstimo, calculando-se êste sôbre o total do principal
mais juros Incorporados durante o
período de carência, será feito em
prestações trimestrais de igual valor
e pagas nas mesmas datas à
ELETROBRAs, no pl"RZO de 20 (vinte) anos.
§ 39 O prazo de carência será contado a partir da data do recebimento dos recursos e terminará tão pronto se verifique estarem os referidos
investimentos em condições de .proptcíar remuneração, amortização e depreciação legais.
§ 4° O prazo de resgate do empréstimo será contado a partir da data
da efetiva entrega do certificado de
rentabilidade do investimento ao cor.cessionário, ou findo o prazo de carenda máximo de 7 (sete) anos.
Art. 44. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, a
seu critério ou a requertmento da
ELEI'ROBRAS ou do concessíonárto,
emitirá certificado de rentabilidade
aos bens e instalações d-. que trata
êste Capítulo, quando forem os mesmos Incluídos no investimento remunerável, na ocasião da fixação das tarifas do concessionário.
Art. 45. O Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica dará conhecimento à ELETROBRAS' e ao

concessionário de sua decisão, referente ao disposto no artigo antenor,
através de ofioío-comuníoação.
Art. 46. A ELETROBRAS
fica
obrigada a reinvestir na mesma concessionária, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos juros efetivamente recebidos pelo financiamento
de que trata o art. 43 dêste Regulamento, a menos que a concessíonária renuncie a êsse direito.
Parágrafo único. O concesslonártc
interessado no retnvestímento de que
trata êste artigo deverá solicitá-lo â
ELETROBRAS, mediante pedido devidamente instruido, sob pena de, não
o fazendo, considerar-se como havendo renunciado a seu direito.
Art. 47. Nenhum concessionár1o
poderá beneficiar-se de recursos de
origem federal, se não estiver aten-dendo ao pagamento dos empréstimos:
de que trata êste Capitulo.
TíTULQ

m

Do Empréstimo Compulsório em
favor da Bletrobras
CAPíTULO ÚNICO

Art. 48. O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRAS, exigível até ° exercício de 1973, inclUS1..
ve, .sere arrecadado pelos distribuidores de energia elétrica aos consumidores, em importância equivalente a.
35% (trinta e cinco por cento) do
valor do consumo, entendendo-se êste
como o produto do número de quilowatts-hora consumidos, pela tarifa
fiscal a que se refere o art. 5.° dêste Regulamento.
Parágrafo único. O empréstimo de
que trata êste artigo não incidirá sóbre o fornecimento de energia elétrl..
ca aos consumidores residenciais e
rurais.
Art. 49. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuada.
nas contas de fornecimento de energia elétrica, devendo delas constar
destacadamente das demais, a quan..
tia do empréstimo devido.
Parágrafo único. A ELETROBiRA8
emitirá em contraprestação ao empréstimo arrecadado nas contas emitidas até 31 de dezembro de . 1966.
obrigações ao portador, resgatáveis em
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10 (dez) anos a juros de 12% (doze

por cento) ao ano. As obrigações correspondentes ao empréstimo arrecadado nas contas emitidas a partir de 19
(primeiro)

de janeiro de 1967 serão

resgatáveis em 20 <vinte) anos, a juros de 6% (seis por cento' ao ano,
sôbre o valor nominal atualizado por
ocasião do respectivo pagamento, na
forma prevista no art. 39 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,

aplicando-se a mesma

regra,

por

ocasião do resgate, para determinação do respectivo valor e adotando-se

como têrmo inicial para aplicação do
índice de correção, o primeiro dia do

neste artigo, aplica-se a. correção mo-netária na forma do art. 79 da LeI
no 4.357, de 16 de julho de 1964 e
legislação subseqüente.
'
Art. 52. Além dos casos de isenção
do ímpôsto ún~co, previsto nos artigos 39 e 49 deste Regulamento, e
observadas as hipóteses de não incidência de que trata o parágrafo único do art. 48, ficam isentos do empréstimo compulsório os consumos
iguais ou inferiores a 100 (cem) quílowatts-hora mensais, cujo fornecimento Se faça a medidor, ou, em
equivalência, a -rorreit».

ano seguinte àquele em que o empréstimo rôr arrecadado ao consumidor.
Art. 50. As contas de fornecImento de energia elétrica deverão trazer breve informação sôbre a natureza do empréstimo, e o .esclarecímento de que, uma vez quitadas,
eonstdtutrão documento hábil para o
recebimento, pelos seus titulares, das
correspondentes o b r i g a ç õ e 5 da

Art. 53. As indústrias de intenso
consumo de energia elétrica e de in..
terêsse relevante para a economia nacional farão jus à redução do em..
préstimo compulsório, nos termos
dêste Regulamento.
Parágrafo único. Entende-se por
consumidor industrial aquele assim
qualificado pela respectiva conta de
fornecimento de energia elétrica.

ELETROBRAs.

Art. 54. Consideram-se indústrias
de intenso consumo, para os efeitos
da redução, aquelas cuja média dos
fatõres de carga de faturamento men~
sal fôr igualou superior a 30%
(trinta por cento) e cuja despesa com
energia elétrica fôr igual ou superior
a 3% (três por cento) do val-or de
suas vendas.
§ 1Q Para apuração dos elementos
de avadaçâo referidos neste artigo,
considerar-se-á a média do') Iatôrea
de carga de faturamento mensal, a
despesa com energia e.étríca e o valor das vendas venücaôas no período
de 24 (vinte e quatro) meses que antecederem de 60 (ses-senta) dias ao
pedido de redução.
§ 29 Para os efeitos dêste artigo.
o fator de carga de facuramentc mensal será calculado pele, relação entre
o consumo mensal e o produto da demanda faturada mensal por 730 (setecentas e trinta) horas.
Art. 55. Consideram se de interessa
relevante para a ecoucmía nacional,
as indústrias classlficaóas no Grupo
"A" do artigo 29 do Decreto nc 62.724,
de I'? de maio de 1968.
Art. 56. O benefício da redução.
que não poderá exceder a 98% (noventa e oito por centor , será concedido a titulo temporário, por um pe-

Art. 51. O produto da arrecadação
do empréstimo compulsório, verificado durante cada mês co calendário,
será recolhido pelos distribuidores de
energia elétrica em Agência do Banco do Brasil S. A. à ordem da
ELETROBRAS, ou diretamente à
ELEI'ROBRAS,
quando esta assim
determinar, dentro dos vinte (20)
primeiros dias do mês subseqüente ao
da arrecadação, sob as mesmas penalidades previstas para o impôsto única e mediante guia própria de recoIhímento, cujo mcdêlo será aprovado
pelo Ministro das Minas e Energia,
por proposta da ELETROBRAS.
§ 1.0 Os distribuidores de energia
elétrica, dentro do mês do calendário
em que fôr efetuado o recolhimento
do empréstimo por êles arrecadado,
remeterão à ELETROBRAS 2 (duas)
vias de cada guia de recolhimento de
que trata êste artigo, devidamente
quitadas pelo Banco do Brasil S.A.
§ 29 Juntamente com a documentação referida no parágrafo anterior,
os distribuidores de energia elétrica.
remeterão à ELETROBRAS Uma das
vias da guia de recolhimento do ímpôsto único.
S 3.0 Aos débitos resultantes do não
recolhimento do empréstimo referido
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rfodo de até 24 (Vinte f: quatro) meses e calculado de aoôrdo com a rormula seguinte;
R

~O,575

(D

V

+

6)

VF;;-

onde:
R = valor percentual da redução
procurada;
D/V = valor percentual da relação entre a despesa demonstrada com
energia e as vendas efetuadas pelo
consumidor industrial;
Fc = valor percentual da média
dosfatôres de carga de faturamento
mensal definido no § 29 do artigo 54
dêste Regulamento.
§ 19 Para o cálculo das despesas
com energia elétrica tomar-se-ão os
valores das contas de forneclmento,
excluindo-se o valor do empréstimo
compulsorro ,
§ 29 Para- a apuração do valor das
vendas referidas no § 19 do artigo 54
excluir-se-á a parcela corresp-ondente
ao impôsto sõbre produtos industrtn-

ãzados .

B9 Será de 1'5% (quinze por ceno valor máximo da relação entre
as despesas com 'energia elétrica e o
valor das vendas, a ser considerado no
cálculo da reduçã-o.
§ 49 No cômputo da despesa com
energia elétrica, de consumidores industriais que sejam também autoprodutores será considerado o total da
energia própria e da energia comprada, calculada aquela ao preço médio mês a mês, desta última. desde
que o consumidor autoprodutor não
realize, simultâneamente, venda de
energia.
§ 5° O fator de carga aos consurrudores referidos no parágrafo anterior,
será aquêle apurado relativamente ao
consumo de energia elétrica romccrda
por terceiro.
§ 69 No caso da empresa com menos de 2 (dois) anos de atividade in ..
dustrial, o cálculo da redução será
baseado nos elementos relativos ec
período de efetivo funcionamento da
indústria, levando-se em conta. por
estimativa, os elementos relativos ao
tempo que faltar para Bl complemantação daquele prazo.
§
to)
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Art. 57. O requerimento de redução do empréstim-o compulscno será
dirigido à Centrais Elétricas BrastIeiras S.A. - ELETROBRAS. acompanhado dos elementos de ínformaçac
necessários ao julgamento do pedido,
de acôrdo com as Instruções que forem baixadas pelo Ministro das :N!lnas e Energia.
§ 19 Instruído o prOç'3~31) de requerfmento de redução pela ELEI'ROBRAS
esta o encaminhará à decisão do Ml"
nistro das Minas e Energia.
§ 29 da decisão do Ministro das Mínas e Energia, caberá um únícc pedído de reconsideração. no prazo de
30 (trinta) dias contados da publicação no Diário Oficial do ato res .
pectivo.
§ 39 Para comprovação da veraeldade das informações prestadas. terá
a ELEI'ROBRAS amplo acesse aOS
documentos em que as mesmas se basearam, cabendo ao requerente o ônus
da prova em caso de dúvida ou divergência.
Art. 58. Os atos de concessão de
redução do empréstimo compulsório
serã-o executados pelos concessionários distribuidores de energia elétrica,
a partir do primeiro faturamento que
se seguir à publicação do ato concessivo no Diário Oficial.
Parágrafo único. Os concessionários
distribuidores de energia elétrica farão constar das contas de fornecimento, mediante carimbo. o número
e a data do ato concess.vo. bem como
a percentagem da reduçâo .
Art. 59. O empréstimo compulsórío
arrecadado pelos distrfbuídorea de
energia elétrica será, por êstes, obrlgatõriamente escriturado na conta
":::7 . 5 - Empréstimo Compulsório a
ELETROBRAS" da Classificação de
Contas estabelecida pelo Decreto número 28.545, de 24 de agôsto de 1950
devendo a mesma vigorar explicitamente no balanço anual analítico,
Art. 60. Os dístríbui-íotes de energia elétrica ficam obrigados ft prestar à ELETROBRAS as informações
e os dados estatísticos. Inclusíve exibindo a documentaçáo correspondente, de que esta necessitac. pa-a o ccntrôle da arrecadação c do recolhimento do empréstimo compulsório.
Parágrafo único. A ELEI'ROBRAS,
verificada qualquer irregularidade no
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recolhimento do empr.Sstímu compulsório, arrecadado pelos dístrünudores
de

energia elétrica, p-icícrá também

solicitar ao Departamento

Nacional

de Aguas e Energia Eletrtoa que exe-

cute fiscalização contábil específica,
nos termos do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 41. U19, de 26 de tevereíro de 195'7, independentemente
da imediata adoção das medidas ju-

diciais cabíveis contra o diatrtcuídor
faltoso.
Art. 61. As contas de torneoimonto
de energia elétrica, emitidas a partir
de 1 de janeiro de 1970, deverao 1581'
apresentadas, por seus titulares, à
ELETROBRAB, devidamente quitadas, para o efeito de troca por OI:lr1gaçôes do empréstimo compulsórto.
§

1" As contas de fornecimento de

energia elétrica emitidas em data anterior a 24 de junho de 1969, poderâo

ser apresentadas independentemente
de seu numero e da identificaçao do
portador.
§ 2° As contas de fornecimento de
energta elétrico. emitidas de 24 de junho de 19-69, até 31 de oezemcro de
1969, poderão ser apresentadas independentemente do seu numero, o.arte
que o apresentante seja titular de,
pelo menos, uma delas.
§ 39 Entende-se por titular da conta
de romcctmento aquêle em cujo nome
tenha a mesma sido emitida.
§ 49
Quando o valor das contas
apresentadas pelo consumidor exceder o valo)' de uma obrtgaçao. a
ELETROBRAS fornecer-Ine-a comprovante do saldo, que constituíra documento hábil para ultert ')1' troca per
obrigações.
§ 59 Será de 5 ccincoi anos 0 prazo
máximo para o consumidor de energia elétrica apresentar os originais de
suas contas, devidamente quitadas,
ELETROBRAS, para receber as obrfgações relativas aO~inpcestimo referido neste artigo, prazo êéte que também se aplicará. contado ela data ao
sorteio ou do vencimento das obrigações, para o seu resgate em dínneiro.
Art. 62. As obrigações terão o seu
valor nominal aprovado pela Assemà

bléia

Geral da ELETROBRN3 que

autorizar a respectiva erasssão, sendo-lhe facultado fazê-lo em séries de
diferentes valôres. dentro do mesmo
ano, caso em que cada série será identificada por uma letra, seguida do
ano da emissão.

EXECUTIVO

Parágrafo único. Os títulos a ~e
rem emitidos pela. ELEI'ROBItLiS poderão conter assinaturas em "facsímile" .

Art. 63. Fica assegurada a responsabilidade solídárta ria União, em
qualquer hipótese, pelo valor nominal dos títulos a que St: retere o artigo anterior.
Art. 64. O resgate das obrigações,
mediante sorteio, obedecerá o plano
aprovado pela Assembléia Geral da
ELETROBRA8, observadas as condições estabelecidas ao ser autorizada
a SUa emíssâo.
Art. 65. A ELSTROBRAS, por at·,
liberação de sua Assembléia-Geral,
poderá promover a conversao do valor do empréstimo compuísono. constante das contas de fornecimento de
energia elétrica' emitidas a partir de
24 de junho de 19,69, ou das obrigações que tenham sido trocadas pelas
contas referidas neste artégo, em
ações preferenciais. emitádas de acôrdo com o § 31" do artdgo Bo I.U Lei número 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
com a redação dada pelo artigo 1Y
do Decreto-lei nc 644, de 2.3. de JUnho de 1969.
Parágrafo único. A oonversâo prevista neste artigo será feita pelo valor histórico constante das contas de
fornecimento de energia elétru.a, a titulo de empréstimo compulsório. ou,
quando se tratar de conversão de obngações, pelo valor dos referidos títulos, acrescido da atualizaçáo monetária 'e dos juros vencidos ate a data
da Assembléia-Geral que deâoerar
sôbre a conversão.
Art. 66. A ELETROI:;RAS, por deüberaçâo de sua Assembléia-Geral,
poderá restituir, antec.padamente. os
valõres arrecadados nas contas de
consumo de energia elctrrca a titulo
de empréstimo compulsor!o, desde que
OS consumidores
que os houverem
prestado concordem em recebê-los
com desconto, cujo percentual será
fixado, anualmente, pe:o lVIÜ1ú:tl'O das
Minas e Energia.
§ 19 A Assembléia Geral da
ELETROBRAS fixará as condições em
que será processada a restituição.
§ 21" As diferenças apuradas entre
o valor das con rnoutçõee arrecadadas
e das respectivas restituições constituirão recursos especiais, destinadas
ao custeio de obras ~ ínstalacões de
energia elétrica que, P"Jr sua" uatu-
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reza pioneira, assim definida em ato
do Ministro das Minas e Energia.
sejam destituídas de Imediata rentabilidade, e à execução de n-ojetos de
eletrificação rural.
§ 3 9 A aplicação dos recursos referidos no parágrafo anterior far-se-á
a critério da ELETROBRAS, sob a
forma de auxílio aos concessionários
de serviço de energia elétrica para
posterior transformação em participação acionária da ELEI'RüBRLS, a
partir da data em que os empreendimentos realizados tiverem rentabilidade assegurada, ou, sob a forma de
financiamento, com prazos de carênda e amortização e juros, previstos
no artigo 43 e seus parágrafos, deste
Regulamento.
Art. 67. Do total de empréstnuo
compulsório arrecadado em cada Estado a ELETROBlLiS aplicará, em
cada exercícíc:
I - 50% (cinqüenta por cento), em
subscrição de ações, tomada de: obrigações, empréstimos '" financiamentos
de ou a empresas concessionárias co
serviços públicos, que produzam, transnlitam ou distribuam energia elét.noa,
e das quais o Estado seja acionista
majoritário com dla~it,<) a voto;
rr - 10% (dez por cento), em
obras no setor de energia elétrica, nas
quais tenha Interêsse direto
Estado,
onde o empréstimo haja sido arreoadado, sendo o percentual aplicado em
partãcípaçâo societária ou em nnanclamento .
Parágrafo único. As mcdalídadee
de aplicação referidas no inelso I
dêste artigo ficam à opção do Estado
interessado.

°

TíTUW IV
Da Contribuição dos NovOl>
Consumidores
cAPíTULO ÚNICO

Aru. 68. Os concessionártos distrtbuídores de energia elétrica, que ado-

tem a forma de sociedade comercial
por ações, ficam autorizados a couuíclonar a ligação de novos consumidores à contribuição, por êstes, de importância equivalente a até 30 1.1;1'111ta) vêzes o produto da tarifa Píscal
de que trata o artigo 5" dêste Regulamento, pelo consumo mensal estimado para o consumidor, paga em
parcelas mensais iguais, num mí.runo
de 6 (seis).

§ 1°
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Entende-se por nôvo consumt-

dor aquêle cujo prédio receba lígaçãc de energia elétrica pela primeira

vez.

§ 2° Aplica-se o d.sposto neste artigo aOS aumentos de carga. âgada,
bem como aos consumidores de localidades que, em vu-sude de transferência de concessíouárlo, venham a
selO beneficiados por reconstrução dos
sistemas de distrtbutçâo locais.
§ 3." Esta contribuição poderá ser
paga pelo consumidor em parcelas
mensais e iguais, no mínimo de 6
(seis), juntamente com suas contas de
energia, sendo-lhe facultado pagá-la
de uma só vez. A ligação, entretanto, será sempre feita de acôrdo com
a data do pedido do consumídir, independentemente do número de vê
zes em que efetue o pagamento da
contribuição.
§ 4." Na hipótese do não pagamento
de qualquer das parcelas do compromisso, o concessionário poderá suspender o fornecimento, nâo sendo creditados juros ao consumidor pelo valor já pago enquanto êste não integralizar o seu compromisso. Esta integralização poderá ser feita por outro consumidor que venha a ocupar
o mesmo prédio. Neste caso, após integralizado o compromisso, cada consumidor receberá os juros devidos e
as ações correspondentes às impor
tâncías pagas.
§ 5." Não é devida a contrlbuícão
do presente artigo nos casos de rêligação, por qualquer motivo, nas mesmas condições de fornecimento, exceto nos do parágrafo segundo dêste artigo.
§ 6." O concessionário, ao fixar a
contribuição de novos consumídores,
não poderá estabelecer tratamento
diferencial entre êles.
Art. 69. Os recursos recebidos na
forma do artigo anterior serão havidos, após sua integralização, como
"créditos de capital", dos respectivos
consumidores para subscrição de ações
preferenciais ou ordinárias, a critério do concessionário, nos aumentos
de seu capital social, que se realizarão em prazo não superior a 1 (um)
ano, obedecida a ordem cronológtea
da integralização.
§ 1." Para os efeitos da incorporação ao capital social dos "créditos do
capital" mencionados no parágrafo
anterior, não se aplica o disposto :"10
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artigo 111 do Decreto-lei n.s 2.627, de
26 de setembro de 1940.
§ 2.° Enquanto não se transforma
rem em ações, os valôres recebidos
pelos concessionários, na forma dêste
artigo, renderão juros de 10% (dea
por cento) ao ano, pagos pelos concessionários ao consumidor, ressalvado 0- disposto no § 4.° do artigo anterior.
§ 3.° Os _consumidores que cependam de orçamento de extensão ou
modificação de rêde para serem ligados pagarão êsse orçamento, de
uma só vez, deduzidas, porém a contribuição de que trata êste artigo,
quando exigida pelo concessionário.
No entanto, a contribuição relativa.
a êste artigo lhes será cobrada na
forma do disposto no § 3.° do artigo
anterior.
§ 4.° A contribuição prevista neste:
artigo terá como limite máxirrtõ"3%
(três por cento) das inversões industriais e 5% (cinco por cento) das inversões dos demais casos, comprovadas, pelo consumidor, em suas insta
Jaçôes ou construções a serem supridas de energia elétrtca ,
§ 5.° Os recursos recebidos de
acôrdo com o disposto neste artigo e
seus parágrafos deverão ser registrados mensalmente em conta especial e
o seu valor aplicado obrfgatortamente
na extensão e melhoria do sistema
de distribuição.
Art. 70. Ficam excluídos desta
contribuição os consumidores que gozem de isenção do impôsto único sõbre energia elétrica, exceto aqueles a
que se refere o item II do artigo 4."
dêste Regulamento.
Art. 71. No interêsse da tíscanzação dos serviços de energia elétrica,
o Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica (DNAEE) expedirá instruções sôbre a execução do disposto neste Título.
.
TITULO V
Da Coordenação dos Reetc'sos F~
derais destinados a obras e sertxços
de Energia Elétrica
CAPíTULO

ÚNICO

Art. 72. Para garantia da boa uttIfzaçãc dos recursos orçamentários
federais ordinários e dos créditos es
peciais ou suplementares, destinados

a obras e serviços de energia elétrica,
fíca. o Ministério das Minas e Energia incumbido da coordenação de

sua aplicação.
§ 1.0 A ação coordenadora do M1msterio das Minas e Energia abrangera tôdas as aplicações em obras e
serviços de energia elétrica, constan-,
tes do programa de energia do Orçamento Programa, ainda que vinculadas a outros Ministérios ou entidades
autárquicas e paraestatais da União.
ou a órgãos Federais de qualquer natureza.
§ 2.° O Ministério do Planejamento
ao incluir no Programa de Energia
do Orçamento-Programa, qualquer
despesa relativa a obras e serviços
de energia elétrica, vinculada a qualquer Ministério ou outro órgão des
centralizado da Administração, e ao
elaborar a programação financeira do
mesmo Programa, solicitará a prévia
audiência do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 73. Quando o concesslonàrto
de serviço público de energia elétrica fôr entidade autárquica ou sociedade de cujo capital participe majorttàriamente o Poder Público com
direito a voto, o Ministro das Minas
e Energia poderá, a seu critério e naforma da legislação aplicável, efetua-r
ao concessionário, para aplicação direta, suprimentos de fundos relativos
aos recursos consignados no orçamento da União, bem como em creditas
especiais ou suplementares, vinculados a obras e serviços a seu cargo.
Parágrafo único. A comprovação
d?, aplicação dos recursos deverá ser
feita até 31 de janeiro do ano seguinte à entrega dos recursos, observada a legislação em vigor e respeitadas as peculiaridades do conceesronárío, quando se tratar de sociedade
referida neste artigo.
Art. 74. Sempre que a lei espectfica obrigue órgâos federais de qualquer natureza ou entidades autárquicas e paraestatais a realizarem suas
aplicações em subscrição de capital de
emprêsas de serviços públicos de
energia elétrica, o que sõmente poderá ocorrer, quando comprovada VI
rentabilidade do investimento a qU6'
as mesmas se destinem, a subscrição,
será feita em nome da União, que a
utilizará para aumento e integralização do capital da ELETROBRAS ~
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§ 1.0 Enquanto não se verificar a
Parágrafo único. Para a elaboração
rentabilidade de que trata o § 1.0 de
dos modelos a que se refere este arartigo 44, tais aplicações serão contígo, a Secretaria da Receita Federal
tabilizadas pelo concessionário, entre
ouvirá o Departamento Nacional de
os titulas "Pendentes", no Ativo, sob
Aguas e Energia Elétrica; e a
.
ELETROBRAS, o Banco do Brasil'
a rubrica de "Bens a Incorporar
quando Rentáveis", e, no passivo, sob
Bocíedade Anônima.
a rubrica "Auxilio da União para P'uArt. 79. O Banco Nacional de Deturo Aumento de capital", até que,
senvolvimento Econômico (BNDE) e'
comprovada a capacidade de remuo Banco do Brasil S. A. sõmente poneração do investimento, sejam conderão realizar operação de credito,
vertidas em participação acíonárta..
inclusive adiantamento, com conces§ 2.° Em qualquer hipótese, o De
eíonárío que prove, mediante certidão'
partamento Nacional de Aguas e
específica do Departamento Nacional
Energia Elétrica (DNAEE), levará em
de Aguas e Energia Elétrica
.
conta o recebimento de tais recursos,
(DNAEE), estar em dia com o recocontabilizados na forma do parágrafo
lhimento do ímpôsto único, desde que
anterior, para efeito de fixação ou
o projeto da aplicação seja aprova'reajuste tarifário.
do e fiscalizado pela ELETROBRAS.
Art. 75. Os concesíonários que reArt. 80. Os recursos provenientes.
ceberem recursos na forma doart1da parcela de 1% (um por cento) de
go anterior, bem como o órgão ou __.que trata o item IV do artigo 9.°
entidade que os entregar, deverão ser
dêste Regulamento, destinam-se ao
assistidos no ato pela ELETROBRAH,
custeio dos serviços de fiscalização,
que será obrígatõrtamente ouvida,
administração, atividades técnicas oiantes da conversão de tais recursos
entíf'ícas, no setor da energia elétrica,
em ações do concessionário.
e ao atendimento de situações de
emergência, a critério do Ministro das
Minas e Energia e segundo plano
TíTULO VI
anual de aplicação, por êste aproDisposições Gerais, Transitórias
vado.
e Finais
Parágrafo único. O Mtnistro das
Minas e Energia comprovará, até 30'
de junho do exercícío seguinte ao
Art. 76. Aos casos omissos nos Capítulos IV, V, VI, f' VII do Titulo I,
vencido, perante o Tribunal de Contas da União, as aplicações, realizae subsidiàriamente, no que couber,
aplicam-se as normas vigentes para o
das no exercício anterior, com os reJmpôsto sôbre produtos Industrialicursos de que cuida êste artigo, nas.
quais serão observadas as normas lezados.
gais e regulamentares de contabiliArt. 77. Salvo expressa disposição
dade pública da União.
legal em contrário, os prazos previsArt. 81. Na elaboraçâo e execução
tos neste Regulamento serão contados planos nacionais de energia elêdos em dias corridos, excluindo-se o
trlca, a ELETROBRAs visará a prodia do comêço e incluindo-se o do
mover o desenvolvimento das regiões
vencimento. Se êste cair em domingeo-econômicas do País, na razão tngo, feríado nacional ou local, ponto
versa à da respectiva renda per capto
facultativo ou data em que, por qualquer motivo não funcione a reparta anual.
tição onde deva ser cumprida a obriArt. 82. Os créditos orçamentários
gação, o prazo considerar-se-á prorliberados, que não constituam rerorçurogado até o primeiro dia útil subsedo Fundo Federal de Eletrificação
qüente.
(FFE), serão contabilizados, pelos beArt. 78. Enquanto não forem apro
nencrados, na conta "53.0 - Auxiliovados os modelos de que tratam os
para Construção", na forma do Deartigos 7.°, § 1.0 10 e 51 dêste Regucreto n." 28.545, de 24 de agôsto de
lamento, e até que sejam, continuarão
1950, sob o título "Participação da
União", e serão tratados como Invésem uso os Modelos números 1, 4 e 5,
timento nâo-remunerável, devendo,
anexos ao Regulamento aprovado pelo
ser feita, todavia, a respectiva reserDecreto n,e 57.617, de 7 de janeiro de
1966.
va para depreciação.

298

AT0S

DO PODER

Parágrafo único. A revisão de ta-

rifas do concessionário que tenha.
sido beneficiado com recursos orça-mentários, na forma dêste artigo, fi
cará condicionada à comprovação do
proeedímento contábil nêle índícado.
Art. 83. O plano de aplicação de
crédito orçamentário deverá definir
e localizar a obra; conceituar sua fi-

nalidade e conter apreciação sôbre
seu estado atual, custo total previsto, recursos já empregados e sua ortgem, recursos a empregar e fontes ue
financiamento

previstas,

orçamento

detalhado da parte a executar com o
crédito

considerado;

e

indicar

o

prazo de término, além de outros elementos que forem julgados necessarios pelo Ministério das Minas e
Energia.
Art. 84. O Departamento Nacio-

n81 de Águas e Energia Elétrica ":-..
(DNAEE) somente aprovara os planos de aplicação das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério das Minas e Energia, para ener.gta elétrica, após prova feita, pelo
Estado, Distrito Federal ou concessíoDa rio de serviços publicas de energia
elétrica, de estar em dia, sendo o
caso, com o recolhimento do impôsto único e do empréstimo compulsório em favor da ELETRüBRAS, bem
como com o pagamento das faturas
de compra de energia elétrica.
Art. 85. Antes de a matéria ser
submetida à deliberação de sua Assembleía-Geral, a ELETRüBRAS encaminhará à apreciação "do Ministro
das Minas e Energia os planos de
emissão, conversão ou resgate das
obrigações relativas ao empréstimo
compulsório de que trata o Título lU
dêste Regulamento.
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis V euoeo.

DECRETe NQ 68.420

DE

25

EXECUTIVO

tigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Çl, do Decreto-lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967 decreta:
Art. 19 Fica redístrfbuído, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Especial.
do Ministério da Justiça, com a respectiva ocupante, 1 (um) cargo de
Assistente de Administração, código
AF'-602.14.A, ocupado por Azeny Terezinha Borges Paim Pamplona, integrante do Quadro de Pessoal ~ Parte Especial, Extinta, do Ministério da
Indústria e do Comércio.
Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que em virtude de sindicãnela, inquérito adminístrat-vo ou revisão de enquadramento, venha a' ser
considerada nula, ilegal, ou contrária
às normas administrativas em vigor .
Art. 39 O órgão de pessoal do Mi-'
nísténo da Indústria e do Comércio
remeterá, no prazo de 30 (trnta)
días, a contar da publicação dêste
Decreto, ao do Ministério da .rustíça o assentamento individual da servidora de que trata o artigo 1Q.
Art. 49 A ocupant-e do cargo ora
redietrfbufôo ccntmuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até aue o orcamento
do Ministério da Justiça consigne Os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data da Sua publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
Marcus Vinicius Praíini de Moraes

DECRETO N9 68.421
MARço DE 1971

DE

25

DE

DE

MARÇO DE 1971

Redistribui, COm o respectivo ocupante, cargo do Ministério da Indústria e do Comércio para o Ministério da Justiça, e dá outras providências.
O Presidente da Repúbüca, usando
-dae atribuições que lhe confere o er-

Retifica decreto de redistribuição de
com
reepectimo ocupante.
cargo
para o Quadro dt. Pessoal do Departarn.J3nto tle polícia Federal.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urtigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos n9 174, de 2 de
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.marco de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19
do Decreto nc 67.911, de 21 de dezembro de 1970, publicado no Diário
OficWl de 22 seguinte, que redístrtbufu para o Quadro de Pessoal
Parte Especial - do Departamento
de Polícia Federal um cargo de Telegrafista código CT-207 .16. C, com
seu ocupante Dorfval Rodrigues Bezerra, para fazer constar que o referido cargo é oriundo da extinta
Fundação Brasil Central e não como
constou daquele Decreto.
Art. 29 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 <la
República.
EMíLIO G. MEDICI

DE

25

MÉDICI

Aprova o Regimento do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens HI e V, da constituição,
decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regimento
do Departamento Nacional de Estradas de ROdagem - DNER _ que
êste acompanha e vai assinado pelo
Ministro de Estado dos Transportes.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.

DE

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acôrdo com o disposto no
artigo 47 da Lei n.v 5.540, de 28 de
novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n,» 842, de 9 de setembro
de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo n." 254.459-70, do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Governador Valadares, mantida pela Fundação Serviços de Educação e Cultura, sediada
na cidade de Governador Valadares,
no Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1971;
_150.° da Independência e 83.° da
República.
Jarbas G. Passarinho

25 DE

Mário David Aruireaeea

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Governador Valadares,
no Estado de Minas Gerais.

EMÍLIO G.

DE

MARÇO DE 1971

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfretic Buzaid
José Costa Cavalcanti

DECRETO N." 68.422 MARÇO DE 1971

DECRETO N. o 68.423

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTRADAS DE
RODAGEM
TÍTULO I

Da Natureza. smouaoae e Objetivos
do Departamento Nocícauü de Estrcuias de Rodagem

Art. 19 O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- DNER - é uma Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes,
com personalidade jurídica de direito
público interno, autonomia administrativa, operacional e financeira e tem
suas atividades disciplinadas por êste
Regimento.
Art. 29 O Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem tem como
finalidade a execução da política nacional de transporte rodoviário formulada pelo Ministro dos Transportes.
Art. 39 Ao Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem incumbem
as atividades seguintes:
a) AB pesquisas e estudos indispensáveis à fixação de um sistema rodoViário federal que constitua a estrutura básica do Sistema Rodoviário
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Nacional no qual se integram as rodovias estaduais e municipais;
õ) os estudos de planos diretores e
de viabilidade técnica e econômica,
os projetos rmats de engenharia e a
Indtcacâo dos recursos financeiros ne ..
cessartos à execução do sistema rodoviário federal, bem como a pro . .
moção das medidas para sua obten...
ção:
C) a construção, conservação, melhoramento e restauração das rodo ..
vias federais e das instalações que M
Integram;
à) a administração das rodovias te..
derats e das instalações que as integram, mediante guarda, sinaltzaçâo,
policiamento e demais atos inerentes
ao poder da policia administrativa,
de trânsito e de tráfego;
e) a gestão dos recursos ftnanceí-.. . ---·
ros que arrecade e dos que lhe se..
jam a.tríbutdos;
1) a imposição e arrecadação de pedágío e outras taxas, bem como con'tríbutçào de melhoria, em rodovias
federais;
g) o estabelecimento de servidões e
de limitações ao uso e ao acesso das
'Propriedades limítrofes às rodovias
tederaís, bem como ao direito de vizinhança;
h) a concessão, a autorização ou
permissão, o registro e a fiscalização
de serviços de transporte coletivo de
passageiros e de cargas interestaduais
e internacionais;
.
i) a distribuição e fiscalização da
aplicação, pelos Estados, Municípios,
Territórios e Distrito Federal, dos recursos provenientes do Impôsto único sôbre Lubrificantes e Combuatí..
veís Liquidas e Gasosos, bem como de
outros recursos destinados ao sistema rodoviário nacional;
i) a cclaboraçào com os Estados,
Munícipios 'Terrttóríos e Distrito Federal, em matéria rodovíárta;
1) a realização de estudos sôbre a
atividade rodoviária em suas várias
formas, diretamente ou em associação com outras entidades. com vistas
à formação, sistematização e divulgação de conhecimentos;
m) outras atividades não prevtstee
neste artigo. mas que se relacionem
com seus objetivos.

TÍTULo n

Das diretrizes fundamentais para a
ação instituciona~

Art. 4Q

A ação institucional dn

DNER objetivará o cumprimento da.

legislação federal definidora do seu
campo de atuação, bem como das dis ..
posições do art. SQ, e observará as se..
guintes diretrizes fundamentais:
I - Planejamento
11 - Coordenação Funcional
TIl - Adequação da Estrutura Ad..
mlnístratíva aos Objetivos
IV ~ Descentraüzacào e Simplificação do Processo Decisório
V - Formas de Administração, Estudos e Execução de Obras Rodcvíárias
VI - Conservação Permanente das
Rodovias, Proteção e segurança da
Via e dos Usuários
VII - Racionalização dos Métodos
de Trabalho e Contrôle das Atividades
1 -

Do

Ptameiamenio

Art. 5Q A ação do DNER será planejada tendo em vista o cumprimento de programas a longo, médio e curto prazos: levados em consideração os
planos gerais (.0 Govêrno Federal. O
planejamento assegurará a correta
distribuição e utilização dos recursos
destinados à consecução dos objetivos
do órgão e à obediência às diretrizes
da ação institucional.
Art. 6Q A atividade de planejamento se desdobra em geral, onde se inscrevem as macro-atividades do órgão,
compreendidas nos Planos Nacionais
de Desenvolvimento, Orçamento Plurianual de Investimento e Orçamentos anuais; e setorial, que constitui
encargo das áreas de especialização
por que se distribui a atividade do
DNER.

Art. 7Q A atividade de plarzsjamento
constitui responsabilidade de todos 09
ocupantes de chefia, cujos programas
periódicos de trabalho, devidamente
harmonizados, integrarão os programas de chefias superiores, constituindo êstes Os programas das Diretorias,
Setoriais e dos órgãos Executivas Regtonaãs.
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§ l Q Os programas periódicos de
b) Coordenação de segundo ntvet,
erabajho conterão distinta e especüfmediante reuniões de cada Chefe de
eamente, entre outros, os seguintes
Serviço, de Residência e de Escrrtôrtc
elementos básicos:
de Ftscalízaçâo com os responsáveis
a) análise oritdco-ínterpretatlva ao
pelas respectivas unídades IntegranPrograma anterior;
teso
b) metas Iísícas a serem atingidas
Art . .11. A coordenação funcional
no período:
entre a Administração central e os
c) recursos financeiros a serem moórgãos Executivos Regionais se ef2fi ..
vímentados;
vará mediante reuniões conjuntas aos
2) justificativa do programa, tendo
titulares da Direção Superior, Diretoem vista os objetivos do DNER;
ria..<:; Setorfaís e Divisões, com os Chee) recursos humanos a serem mores de Distritos Rodoviários Federais.
btlízados para a realização do programa:
I> métodos de acompanhamento da
m - Da Adequação da Estrutura
Jmplantaçâo e do desenvolvimento do
Admini8trativa aos Objetivos
programa:
g) métOdos de análise do comporArt. 12. A adequação da organizatamento fínancelro do programa, esção administrativa básica aos objeta'
vos do órgão será obtida mediante a
,pecla 1mente dos respectivos custos,
flexibilidade da estrutura de nível
§ 29 Os programas das Drretortas
subdlvísíonal, cujas unidades poderão
.eetorers e dos órgãos Executivos Re- _.' .ser criadas, transformadas, ampliadas.
gíonaís, devidamente consolidados e- fundidas ou extintas, sempre que tal
integrados, oonetltuirâo a base para a
se torne necessário.
elaboração do orçamento anual do
DNER.
Parágrafo único. Para efeito dêsta
artigo, consideram-se unidades subdí..
II - Da Coordenaç40 Fumcícauü
vísíonais: Assessoria, Centro, CoordeArt. 8° As atividades do DNER senação, Escrttórto de Píscallzaçâo, Grurâo objeto de coordenação slstemátipc, Núcleo, Residêncía, Seção, Secreca.tendo em vista a avaliação da exetarta, Serviço, Setor, Turma ou outra
cução dos programas de trabalho e
com desígnaçâo compatível com êste
ajustamento das medidas a adotar,
nível organizacional.
'Consoante Os planos estabelecidos.
Art. 13. A criação transformação,
Art. 99 Na Administração Central,
ampliação. fusão ou extinção de quale, coordenação se efetivará por tunçâo
quer unidade subdívístonal rar-se-á
e por escalões híerárquícog em três
com bas-e em parecer técnlco-admtníveis, a saber:
nistrativo da Auditoria do SIstema,
a) Coordenação de primeiro nível,
observados ainda, nas três primeiras
.medíante reuniões do COnselho "Admíhipóteses, os seguintes requísítos;
mstratrvo, sob a presldêncía do Dírea) a existência de cargos ou runfor-Geral:
ções disponíveis na Tabela de Cargos
b) Coordenação de segundo cntvel,
em Comissão e Funções Gratificadas
.medíante reuníôea de cada Diretor
do Quadro de Pessoa! ou na Tabela de
Setorial com os Chefes das unidades
Cargos de Conffança dos serviços de
Dívisíonais respectivas;
engenharta:
c) Coordenação de terceiro nível,
'mediante reunlões de cada Chefe da
b) a impossibilidade ou ínconveunidade dívísíonal com os respõnsáníêncía de atrtbuíçâo dos encargos,
pelo seu volume ou natureza, a univeis pelas respectivas unidades ínte-grantea.
dade já existente;
Art. 10. No âmbito dos Dístrttcs
c) a existência de recursos orçaRodoviários Federais, a coordenação
mentárfos de custeío.
funcional se efetivará em dots níveis,
8. saber:
IV _ Da Descentralização e SimpUa) Coordenação de prímeíro nivelo
jicaçlio do Processo Decisório
-medlante reuniões do Chefe do Distrito com o Subchefe do Distrito, AsArt. 14. O processo decísórto será.
ststentes, Chefes de serviço, de Resíexercido descentralízadamente vísandêncías e de nscrttõríos de Fiscalizado a localizar a competência decíeó.ção;
rta final mais próxima possível, do
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ponto de vista hierárquico-funcional,
do fato ou ato que demande decisão.
Art. 15. O processo decisório pressupõe o exercício de competência originária, prevista neste Regímentc, ou
de competência delegada.

Art.

16.

Objetivando a supressão

de instâncias ou contrôles que se revelem desnecessários, onerosos ou impeditivos de decisão rápida nos assuntos que lhe são afetos, o DNER reverá
periodicamente seus métodos e rotinas
de trabalho, de modo a obter rr-elhor
rendimento dos diversos setores.
Parágrafo único. O DNER elabora-

rá e atualizará permanentemente manuals de trabalho que regulem o exercicio das mas diversas atividades
atento à simplificação, celeridade, racionalidade, economía e segurança dos
nlétodos empregados.

v-

Das Formas de Administração,
Estudos e Ex~cução de Obras
Rodoviárias

Art. 17. As programações pluríanual e anual de obras, no DNER,
obedecidas as normas legais que as
condicionem, prccessar-ae-ão em estreita articulação com a política geral
do Govêrno Federal no setor dos
transportes mediante a seleção de
projetos prioritários compatíveis com
a capacidade de investimentos do se~
toro
Art. 18. Para atender ao disposto
no artigo anterior, deverá o DNER
elaborar e manter atualizados Planos
Diretores que, ordenando, em têrmcs
de prioridade os investimentos a longo prazo, segundo critérios de análise
econômica, integração e segurança
nacionais possíbiüt-m mediante estudos de viabilidade ç projetos finais de
engenharia, a formulação de programas a médio e curto prazos.
Art. 19. A elaboração de planos di-'
reteres, de estudos de viabilidade e
de projetos fínaís de engenharia constítut atívldade a ser desempenhada
pelo DNER, podendo para isso con ..
tratar pessoas físicas ou jurídicas de
notória capacidade técnica e reconhe..
cida ídoneída.te , ãsses trabalhos,
quando adjudicados, deverão ser su..
pervislonados pelo DNER, ínclue.ve
com a desIgnação de técnicos para dirigi-lOS ou Integrar equipes de contra"
partida na respectiva elaboração.

Art. 20. A execução de obras 56·
cumprirá com recurso preferencial à
indústria privada nacional de cons~
truçãc rodovíárta mediante sistema
adequado de seleção em que se busque
o melhor potencial técnico de execução e o custo mais vantajoso.
Art . 21. O DNER programará trabalhos de melhoramentos de rodovias..
segundo as previsões das análises téo ..
nícas e econômicas urevlstas uo artigo 18,
Art. 22. Visando à racionalização e
simplificação dos seus métodos de tra..
balho, bem como à mtnlmlzaçâo de'
custos operacionais, o DNER poderá
delegar atribuições a órgãos rodovíários dos Estados, para a construção e
melhoramentos de rodovias federada.
Parágrafo único. Poderá também o
DNER delegar a execução de serviços
de sua atribuição ~ outros órgãos públicos federais, estaduais ou municlpaís.
Art. 23. A delegação prevista no
artigo anterior poderá incluir a cessão Je bens ou equipamentos, hem como a cessão de pessoal, fixando-se,
em convênio. para implementação do
programa a ser executado, a participação financeira dos órgãos interessados.
Art. 24. Os contratos de execução
de obras a cargo ·30 DNER ou de órgão delegado serão permanentemente
fiscalizados, ou supervisionados, com
vistas à boa adequação das obras aos
projetos adotados e à qualidade dos
trabalhos, por técnicos especializados
integrantes dos quadros de pessoal do
DNER ou dos órgãos delegados, ou
mediante contratacãc de técnicos ou
firmas especializad-as de notória capacitação técnica e idoneidade.
Art.. 25. Com o objetivo de preparar
técnicos para a fiscalização, desenvolver técnicas e apropt-íar o custo real
das obras, poderá r) DNER, dentro de
suas programações anuais, fixar trechos de rodovias a serem construidos
por administração direta.
VI -

Da Conservação Permanente
das Rodovias,. da Proteção e Sl3gurança da Via e âo: Usuários

Art. 26. O DNER programará e
destinará recursos financeiros e humanos para as atividades de conservação, restauração e policiamento das
rodovias entregues ao uso público, de
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modo a maximizar a rentabilidade dos
Investímentos na construção rodovíária.
Art. 27. Sob OS mesmas fundamentos de art. 22 e na forma do artigo
23, o DNER poderá delegar a conservação, a restaurtçâo e
policiamento das rodovias federais aos órgãos
que tenham tida a seu cargo a respectiva construção, ou a outros que,
tecnicamente, se mostrem mais habtlitados.
Art. 28. As rodovias federais serão
sínalízadas. delímltaoa; e permanentemente policiadas, com O objetivo de
proteger e resguardar a incolumidade
da via e a segurança dos usuários.
Parágrafo único. Em circunstâncias
especiais, e preferentemente nas rodovias sob regime de pedágio. poderá
o DNER racilitar aos usuários meios
para obtenção de socorra mecânico e
atendimento médico-hospitalar.

°

VII - Da Racionalização dos Métodos
de Trabalho e Coturóíe das Atividades

Art. 29. As decisões e procedimentos na execução dos programas de
trabalhe do DNER estarão sujeitos a
contrôle de métodos e sistemas sem
prejuízo da auditoria financeira a ser
realizada na forma da legislação em
vigor e dos controles externos que se
exercem sóbre o órgão.
Art. 30. O contrôle das atividades
do DNER compreende:
a) o exame da realização física dos
programas;
.
b) o confronto dos custos operacionais com os resultados parciais atingidos;

C) a crfaçâo de condições Indtspeneficácia dos controles a que
o DNER estiver sujeito por parte do
Ministério dos Transportes e de outros órgãos federais;
d) a observância de disposições regais e contratuais, bem Como de normas técnicas, na execução dos programas de trabalho;
e) o exame de obras, serviços e materiais, em confronto com as especificações adotadas Velo DNER;
J) o exame da eficácia dos métodos
de contrôle da execução de atividades,
projetos ou obras, quando entregues a
terceiros, inclusive quando fôr o caso,
para o fim de apuração de prejuízos
causados ao Departamento;
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g) a retificação tempestiva de métodos, processos e práticas de trabalho disfunclonaís cu atuncionaís. ou
a eliminação de pontos de estrangulamento, na execução de programas
de trabalho;
h) a eliminação de métodos, processos e práticas de trabalho que ocasionem desperdício de tempo e de recursos financeiros, materiais, humanos
ou técnicos;
i) a verificação da existência de recursos humanos técnicos, econômicos,
materiais e flnanceíros ociosos ou insuficientemente aproveitados;
j) a revisão crít:ca dos objetivos e
prioridades dos programas de traba-

lho.
§ 19 As jornadas de auditoria de
métodos e sistemas serão realizadas a
critério do vrce-mretor-ocrer.

§ 29 Os Diretores Setoriais e os
'Chefes de Distritos Rodoviários Fe-

derais poderão scl.cítar ao Vice-Diretor-Geral a realização, a qualquer
tempo, de jornadas de auditoria de
métodos e sistemas.
TÍTULO III

Da

Organização

Administrativa

Básica

Art. 31. A organização administrativa do DNER, estruturada em consonância com sua condição de órgãocentral do sistema rodoviário nacional e com suas finalidades ínstftucíonaís, objetiva criar condições para
o desempenho integrado e sistemático:
I - No âmbito da direção superior,
das atividades relativas ao estabelecimento e comando oes relações externas, bem como à harmonização e adequação das demais atividades aos dttame- das relações Instttucíonats do
DNER.
11 - No âmbito da direção setorial,
as atividades relativas ao estabeleetmento das formas de ação técnica.
normativa ou executiva, específicas do
DNER, para os setores de pessoal, administração geral, economia, planejamento, finanças, assuntos jurírücos
obras e serviços rodoviários e de operação e manutenção do sistema rodoviário federal.
III - No âmbito de exeouçào, das
atividades desenvolvírias regionalmente para a realização de serviços de
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construção, manutenção e operação de
rodovias rederara.
Art. 32. Para o desempenho das
atividades a que se refere o artigo antertor, o DNER dispõe da seguinte or..
ganízação administrativa básica:
I -

Direção Superl.or

1. Diretoria-Geral (DG)

1.1

Gabinete

do

Diretor-Geral

'(GAB)

1.2 Auditoria Financeira (AF)
1. 3 Assessoria de segurança e Informações (ASI)

3.4 Divisão de Transporte de Passageiros e Cargas (DTPC)
4. Diretoria de Pessoal (Dr. PE)
5.
Diretoria de Administração
<Dr.A)

5.1 Divisão Financeira (DF)
5.2 Divisão de Material (DM)
5.3 Divisão de Coordenação Auxi11ar
(DCA)

6. Procuradoria-Geral (PG)
6.1 gubprocuradorta-Geral (SPG)
6.2
6.3.

1~
2~

Subprocuradoria (ISPR)
Subprocuradoria (2SPR)

2. Conselho Administrativo (CA)

6.4

2.1 secretaria do Conselho Admi-

6.5 41). Subprocuradoria (4SPR)

nistrativo (SCA)
3. vice- Diretoria-Geral (VDG)

3.1 Secretaria. do Vlce-Diretôr-Geral <SVDG)
3.2 Auditoria do Sistema (AS)

3.3 Grupo Executivo de Ccncorrêneías <GEC)

II -

1.

lU -

3~

Subprocuradorla (3SPR)

órgãos Executivos Regionaw

L Distrito Rodoviário Federal (DRF)
1.1 Chefia Distrital (CD)
1.2 Subchefia Distrital (SCD)

1.3 órgãos de Infra-Estrutura

Diretorias

DiretorIa

de

setonaa
Planejamento

(Dr.P.)

1.1 Divisão de Planos e Programas
,(DP?)

1. 2 Divisão de Orçamento e controle (DOe}
1.3 Divisão de Estudos e Projetos
(DEP)

1.4 Divisão de

Processamento de
Dados e Documentação (DPlJ)
1.5 Divisão de pesquisas e Normas
Técnica-s (DPNT)
2. Diretoria de Obras (Dr. O.)
2.1 Divisão de Construção (DCT)
2.2 Divisão de Pontes' e Edificações
(DPE)

2.3 Divisão de Melhoramentos e
"Restaurações (DMR)
3. Diretoria de Operações (Dr.OP)
3.1 Divisão de Conservação (DCV)
3.2 Divisão de Equipamento Rodoviário (DERO)
3.3 Divisão de Engenharia e COn..
.trôje de Trânsito IDECT)

nalístícos

e Fl-

1.4 Residência (R)

1.5 Escritório de Fiscalização (EF)
§ 19 Os órgãos a que se referem 00
incisos I e II dêste artigo constituem
a Administração Central (AO) do

DNElR.
§ 2? As Subprocuradorías são unidades administrativas de nível díví-

síonal,
Art. 33. A organização adminlstrativa básica subdividir-se-á na forma indicada nos arts. 12 e 13.
Art. 34. Os Distritos Rodoviários
Federais terão órgãos de Infra-estrutura e finalisticos que serão criados para o desempenho de atividades
de administração geral, planejamento, obras, operação de rodovias e a,s...
suntos juridicos.
§ to O número de Distritos Rodoviários Federais, bem como de Residências e Escritórios de Fiscalização
que os integrem, será estabelecido em
função de critérios técnicos e administrativos.
§ 2\1 Os Distritos Rodoviários Fe-o
derais que contarem, na respectiva
jurisdição, com meios técnicos. admi-
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nistratdvos e educacionais adequados
SUBSEÇÃO Il
poderão ter centros regionais de trel~
namento.
Da Auditoria Financeira
Art. 35. O Diretor-Geral e o ViArt. 40. A Auditoria Financeira
ce-Diretor-Geral
terão Assessôres
cabe a programação, a promoçao, a
Técnicos; os Diretores setoriais teexecução, a oríentacão e a coordenarão Assessõres: o Chefe de Gabinete
ção das atividades de auditoria, objedo Diretor-Geral será apoiado e astiyando a verificação da correção técsistido por Assistentes e Oficiais do
mca da escrituração dos atos e fatos
Gabinete; os Chefes das Divisões e
relativos à administração financeira
dos Distritos Rodoviários Federais tee da regularidade na guarda e aplirão Assistentes.
de dinheiros, valôres e outros
Art. 36. Os titulares dos órgãos in- cação
bens; cabe-lhe, ainda o exame e anátegrantes da organização administraUse dos demonstrativos e relatórios
tiva básica e das unidades subdívífinanceiros e da prestação de contas
síonaís, excetuando-se Núcleo, Seção,
anual.
Secretaria, Setor e Turma, poderão
ter Secretários e Secretarias, segunSUBSEÇÃO In
do indiquem as necessidades do serviço.
Da Assessoria de Segurança
e Informações
Art. 37. Os serviços auxiliares das,
Diretorias Setoriais, das Divisões e
dos DlstI1tos Rodoviários Federais __-- Art. 41. A Assessoria de Segurança
e Informações, unidade que se intepoderão, quando recomendável, ser
gra no sistema de segurança nacioreunidos em Coordenação ou Núcleo
nal através da Divisão de Segurande serviços auxiliares.
ça e Informações do Ministério dos
Trat;sportes, cabe a coordenação, nc
TÍTULo ri
âmbito do DNER, das atividades de
informação e contra-Informação de
Da Atribuição dos órgãos
Interêsse para o Departamento e
aquela Divisão, bem como a realizaCAPíTULO I
ção de estudos, pesquisas e levantamentos relacionados com a seguran..
Da Direção Superior
ça nacional.
SEÇÃO I

Da Díretoria-Gertü

Art. 38. A Diretoria-Geral cabe o
planejamento, a organização, a direçao, a orientação, o contrôle e a coordenação superior das atividades do
DNER, para execução da política nacional de transporte rodoviário no
plano federal; a representação do
DNER; a articulação do DNER com
o Ministério dos Transportes e outras entidades públicas e privadas.
SUBSEÇÃO I

Do Gabinete do Diretor-Gerat

Art. 39. Ao Gabinete do DiretorGeral cabe o planejamento, a organização, a direção, a orientação, o
contrôle e a coordenacâo das atividades de apoio administrativo à Diretoria-Geral,
inclusive
transporte
aéreo e relações públicas, bem como
a representação do Diretor-Geral.

SEÇÃO Il

Do Conselho Administrativo

Art. 42. Ao Conselho Administratívo, órgão colegiado de deliberação
final do DNER, cabe:
I - Deliberar sôbre:
1) Estudos de viabilidade técnicoeconômica:
2) Preços de serviços e obras não
previstas em tabelas ou contratos;
3) Dispensa de instrumento formal de contratação, nos casos previstos em lei;
4) Julgamento de licitações, sob a
modalidade de concorrência, para
concessões, compras, alienação, obras
e serviços;
5) contratos, convênios, concessões,
autorizações ou permissões;
6) Normas relativas a poder de
polícia, direito de vizinhança, estabelecimento de servidões e limitações
ao direito de propriedade dos ímó-
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veís limítrofes à faixa de domínio ias
rodovias federais;
7) Tabelas de contribuição de me-

lhoria e outras taxas para cuja fixação e cobrança tenha o DNER competência legal;
8) Criação, transformação, ampliação, fusão e extinção de órgãos exe-

cutivos regionais e unidades administrativas de nível subdivísíonal;
9) Distribuição e redistribuição de
cargos em comissão e de confiança
e funções gratificadas quando da
criação. transformação, ampliação,
fusão e extinção de unidades administrativas de nível subdívislonal, desde que não haja alteração do valor
do símbolo;

10) Normas gerais

de

funciona-

mento do D.N.E.R.;
11) Distribuição ou restribulçâo, aos
órgãos da Autarquia, de cargo ou
funções de Assessor Técnico, Assessor, Assistente, Auditor e Secretário;
12) Fixação periódica, em função
dos planos e programas correntes de
trabalho, da lotação de pessoal de cada unidade do D.N .E.R.;
13) Concessão de subvenções, prêmios e títulos honoríficos;
14) Alienação e aquisição de ímõ-

veís:

15) Baixa e alienação de material
permanente, equipamento, máquinas
e veiculas, em virtude de desnecessidade, desgaste, acidente ou obsoleseêncía:
16) Doações e permutas:
17) Julgamento dos recursos interpostos das decisões das comissões de
concorrência;
18) Declaração de inidoneidade de
pessoas físicas e jurtdíoas:
19) Suspensão do direito de contratar com o D.N.E.R.;
20) Tarifas de transporte comercial;
21) pedidos de reconsideração de
decisões suas e do extinto Conselho
Executivo;
22) Recursos interpostos de atos do
Vice-Diretor-Geral e dos Dâretores
Setoriais;
23) Retenção de quotas do Fundo
Rodoviário Nacional destinadas a Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal, nos casos previstos em
lei ou regulamento;

24) Assuntos ou consultas que forem submetidos por qualquer de seus
membros;
25) Casos omissos neste Regimento.
H - Manifestar-se sôbre:
1) Planejamento, programação ou
alteração do Plano Nacional de Viação - Setor Rodoviário;
2) Planos e programações rodoviárias anuais dos Estados, Territórios e
Distrito Federal, para aplicação de
recursos federais provenientes do
Fundo Rodoviário Nacional e demonstrativos de SUa aplicação;
3) Proposta de orçamento plurianual de investimentos;
4) Proposta orçamentária anual do
DNER e o correspondente plano de
trabalho;
5) Regulamentação da legislação
orgânica do DNER;
6) Projetos de legislação de ínterêsse do DNER;
7) Direitos e deveres, quadros, tabelas e salários de pessoal:
8) Regulamento de pessoal;
9) Tabelas de preços e de composição de custos para Obras e serviços,
10) Operações de crédito destinadas a antecipar recursos ao DNER;
11) Assuntos e consultas que forem submetidos por qualquer de seus
membros.
§ 19 Caberá ao Conselho Administrativo estabelecer a estrutura da Diretoria de Pessoal, ouvido o órgão
Central do
Sistema de Pessoal,
observadas as normas do Decreto número 67.326, de 5 de outubro de 1970.
§ 29 O Conselho Administrativo é
constituído do Diretor-Geral, COmo
Presidente nato, do Vice-DiretorGeral e dos Diretores Setoriais.
§ 39 As deliberações do Conselho
Administrativo são finais e suas manifestações serão submetidas, por intermédio do Diretor-Geral; na forma da competência prevista em legislação própria, ao Minisro dos
Transportes ou ao conselho Nacional
de Transportes.
§ 49 O Conselho Administrativo elaborará seu Regimento Interno.
§ 59 O "quorum" para que o ccn..
selho Administrativo funcione e de..
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libere vàlldamenbe é de 5 (cinco)
membros.
§ 60 As resoluções do Conselho Administrativo serão tornadas por maioria de votos dos membros presentes,
§ 79 O Presidente do Conselho Administrativo terá
exclusivamente o
voto de desempate.

nistratíva para exame da conveniência de criação, ampliação, transformação, extinção e fusão de órgãos
executivos regionais e de unidades,
administrativas de nível subdjvístonal na Admínlstracâo Central e nos
Distritos Rodovíáríos Federais; o estudo e análise administrativa dos métodos e processos de trabalho Instítucíonalízados pelo DNER.

SUBSEÇÃO ÚNICA
SUBSEÇÃO

Da Secretaria do Conselho
Administrativo

In

Do Grupo Executivo de concorrêncuu

Art. 43. A Secretaria do Conselho
Art. 47. Ao Grupo Executivo de
Administrativo cabe a prestação dos
Concorrências cabe a programação, a
serviços de natureza auxiliar necessáorganização, a orientação, a execução
rIOS ao funcionamento do Conselho,
e o regtatro das atividades de licitaespecialmente protocolo, registro, arção, inclusive o cadastramento de
quivamento, duplicação e n-ovímentapessoas físicas e jurfdícas para eretÇãD de documentos; comunicações adto de participação em licitações.
ministrativas, sumulação das deci- __"Parágrafo Uníco. Para execução de
sões do Conselho Administrativo; relicitações na Administração Central
gistro dos debates em Conselho; preserão constituídas comissões Integraparação dos processos a serem colodas pelo Chefe do Grupo Executivo
cados em pau ta.
de Concorrências, por um Procurador
e por especialistas no objeto da IícíSEÇÃo m
taçao.
Da vtce-tnretoría-qeriú
CAPíTULO

Art. 44. A Vice-Diretoria-Geral cabe a orientação, coordenação e supervisão das atividades das diretorias setorías e dos órgãos executivos
regionais, bem como a atribuição de
assegurar o funcionamento eficiente
e harmônico do DNER.
SUBSEÇÃO I

Da Secretaria do Vice-Ditetor-Geral

Art. 45. A Secretaria do Vice-Direter-Geral cabe o planejamento, a
organização, a direção, a orientação,
o contrôle e a coordenação das tarefas de apoio admínistratívo e representação do Vice-Diretor-Geral.
SUBSEÇÃO

II

Das Diretorias Setoriais e das Divisões
SEÇÃO 1

Da Diretoria de Píameiamento

Art. 48. A Diretoria do Planejamento cabe o planejamento, a organização, a direção, a orientação, do
supervisão, o contrôle e a coord-....ação das atividades de programação a
curto. médio e longo prazos, a artloulação com as atividades de planejamento rodovíárío nos Estados e Muníctpíos ; estudos técnicos e econômicos, inclusive projetos de engenharta:
processamento de dados e documentação, pesquisas e estabelecimento de
normas técnicas.
SUBSEÇÃO I

Da Auditoria do síste:ma

Art. 46. A Auditoria do sistema
cabe o estudo e avaliação, em caráter
permanente, do desempenho das umdades do DNER, para aferição da
capacidade operacional de cada uma
na realização de seus programas .íe
trabalho; D estudo e análise admí-

n

Da Divisão

de Planos e

Programas

Art. 49. A Divisão de Planos e
Programas cabe a programação, a
organização, a direção, a or-ientação, o
contrôle, a coordenação e a execução
das atividades referentes a estudos,
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pesquisas e análises de natureza sócio-econormca objetivando o planejamento e a programação rodovlárla
a curto, médio e longo prazos; a rrevísão periódica do Plano Nacional de
Viação-Setor Rodoviário; a adequação dos planos estaduais e municipais ao plano federal; cabe-lhe, ainda, zelar pela regularidade dos procedimentos relativos às atividades de
planejamento, mediante ação orientadora junto aos Distritos Rodoviários Federais, demais unidades do
DNER ou órgão delegados.
SUBSEÇÃO II

Da Díuteão de Orçamento e Contróle

Art. 50. A Divisão de Orçamento
e Contrôle cabe a programação, a OTgamzaçâo, a direção, a orientação, o
contrôle, a coordenação e a execução
das atividades de análise e consolidação das propostas orçamentárias
das Diretorias Setoriais e órgãos executivos regionais; o acompanhamento físico-financeiro do programa de
investimentos; a elaboração
orçamentária; o exame dos programas,
orçamentos e relatórios anuais dos
órgãos rodoviários dos Estados e Territórios; o conhecimento dos orçamentos e programas dos órgãos rortovíários municipais; cabe-lhe, ainda, zelar pela regularidade dos procedimentos relativos a administração orçamentária, mediante ação orientadora
junto aos Distritos Rodoviários Federais, demais unidades' do DNEH. ou
órgãos delegados.
SUBSEÇÃO

rrr

Da Divisão de Estudos e Projetos

Art. 51. A Divisão de Estudos e
Projetos cabe a programação, a organização, a direção, a orientação, o
contrôle a coordenação e a execução
das atividades referentes à realíaação e fiscalização de estudos técnico-econômicos e projetos de engenharia; cabe-lhe, ainda, zelar pela
regularidade dos procedimentos relativos a estudos e projetos rodovlárícs,
mediante ação orientadora junto aos
Distritos Rodoviários Federais, demais unidades do DNER ou órgãos
delegados.

:;OBSEÇ~O

Da

IV

Divisão de Processamento
Dados e Documentaçõe

ae

Art. 52. A Divisão de Processn.,
mento de Dados e Documentação ~a
be a programação, a organização, a.
orientação, o contrôle, a coordenação e a execução das atividades referentes a estudos, análises, programação e processamento convencional
e eletrônico de dados; atividades de
reprografia; documentação e divulgação interna de Informações teemcas e administrativas,
estudos de
métodos e sistemas administrativos
no que se refere a rotinas, fluxogramas, formulários,
impressos; cabelhe, ainda, zelar pela regularldade
dos procedimentos relativos a processamento de dados e documentação,
mediante ação orientadora junto aos
Federais, deDistritos Rodoviários
mais unidades do DNER ou órgãos
delegados.
SUBSEÇi\O v

Da Divisão de Pesquisas e Normas
Técntcas

Art. 53. A Divisão de Pesquisas e
Normas Técnicas cabe o planejamento, a programação, a organização, a
direção, a orientação, o eontrôte e a.
coordenação da execução de pesquisas visando ao desenvolvimento e
aprimoramento do emprêgo de técnicas, materiais equipamentos em
obras rodoviárias, bem como a elaboração, o desenvolvimento, a sistematização e a consolidação de padrões
e normas técnicas a serem observadas nas atividades relativas a projetos, construção e operação de rOC1l}H
vias, através de coleta e análise de
dados e informações de natureza técnica referente a obras, métodos, materials e equipamentos; cabe-lhe,
ainda, zelar pela regularidade
dos
procedimentos relativos a pesquisas
e normas técnicas, mediante ação
orientadora junto aos Distritos Rodoviários Federais demais unidades
do DNER ou órgãos delegados.
SEÇÃo

II

Da Díretcria de Obras

Art. 54. A Diretoria de Obras ta-o
be o planejamento, a organização, a
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direção, orientação, a supervisão, o
contrôle e a coordenação das atividades de construção rodoviária referentes a terraplenagem,
drenagem,
pavimentação, pontes e edífícações,
melhoramentos e restaurações, mediante ação direta, adjudicação ou delegação.

Distritos Rodoviários Federais, de
mais unidades do DNER ou órgãos

SUBSEÇÃO I

Art. 57. A Divisão de Melhoramentos e Restaurações cabe a programação, a organização, a direção,
a orientação, o contrôle e a coordenação das
atividades de melhoramentos e r-estaurações referentes a
terraplenagem, drenagem, pavimentação e obra-s complementares, o contrôle fiscalíaação e avaliação do ,iesempenho técnico de executantes de
obras de melhoramentos e restaurações; a supervisão e o contrôle de me..
dições e reajustamentos de preços; a
<õrganizacâo, contrôle e atualizacão de
cadastros relativos a obras de melhoramentos e restaurações;
cabe-lhe,
ainda, zelar pela
regularidade dos
procedimentos relativos à atividades
de
melhoramentos e restaurações,
mediante ação orientadora junto aos
Distritos Rodoviários Federais, demais unidades do DNER ou órgãos
Delegados.

Da Divisão de Construção

Art. 55. A Divisão de Construção
cabe a programação, a organização,
a direção, a orientação, o contrôle t:l
a
coordenação das atividades
de
construção de obras rodoviárias, compreendendo terraplenagem, drenagem
pavimentação e obras complementáres: o contrôle, a fiscalização e a
avaliação do desempenho técníeo dos
executantes de obras; a supervisão e
o contrôle de medições e reajustamentos de preços; a organízaçâo, o
contrôle e a atualização de cadastros
relativos a construção: cabe-lhe, ainda, zelar pela regularidade dos procedimentos relativos às atividades de
construção, mediante ação orientadora junto aos Distritos Rodovíárlos
Federais, demais unidades do DNEn.
ou órgãos delegados.

delegados.
SUBSEÇÂO

Da

Divisão de Melhoramentos
Restaurações

SEÇÃO III

SUBSEÇXO II

Da Divisão de Pontes e Edificações

Art. 56. A Divisão de pontes e
Edificações cabe a programação, a
orgamzaçâo, a direção, a orientação,
u contrôle e a coordenação das atividades de construção, melhoramentos
e restaurações referentes a pontes.
viadutos, túneis e outras estruturas
e edifícios; a articulação sistemática
com a Divisão de Estudos e Pro ~p.
tos vIsando ao fornecimento de dados e elementos para projetos rererentes a pontes e edificações; o contróle, fiscalização e a valiaçâo etc uesempenho técnico de executantes de
obras relativas a pontes e edificações;
a supervlsãc e o contrôle de medições e reajustamentos de preços: ~
organização,
contrôle e atualização
de cadastros relativos a pontes e edificações; cabe-lhe, ainda. zelar pela
regularidade dos procedimentos !"elativos às atividades de construção e
restaurações de pontes, viadutos, ~ú
nels, outras
estruturas e edíttcíos,
mediante ação orientadora junto aos

In

Da Diretoria de Operações

Art. 58. A Diretoria de Operações
cabe o planejamento, a organtzaçao
a direção, a orientação, a supervisão,
o contrôle e a coordenação das atãvídades de operação e conservação de
rodovias federais, manutenção de
equipamento rodovlárto, engenharia,
e contrôle de trânsito, administração
de pedágio, diretamente. por adjudicação ou delegação, bem como dos
servicos de transporte rodovíárto dados em concessão, permissão ou autorização e sua fiscalização.
SUBSEÇÃO I

Da

Divisão de Conservaçdo

Art. 59. A Divisão de Conservação
cabe a programação, a organização,
a direção, a orientação, o oontrôle e
a coordenação das atividades de conservação de rodovias, em caráter permanente, no que se refere a terraplenagem, drenagem, pavimentação,
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estruturas e obras complementares;
organização e atualização do Cadastro Rodoviário do DNER; o contrôle,
fiscalização e avaliação do desempenha técnico de executantes de trabalhos de conservação; cabe-lhe, ainda,
zelar pela regularidade dos precedimentos
relativos às atividades de
conservação de rodovias,
mediante
ação orientadora junto aos Distritos
Rodoviários Federais, demais unidades do DNER ou órgãos delegados.
SUBSEÇÃO II

Da Divisão de Equipamento
Rodoviário

Art. 60. A Divisão de Equipamento Rodoviário cabe a programação, a
organização, a direção, a orientação,
o contrôle, a coordenação e - e' execucao das atividades de pesquisa e
estudo dos tipos, características e especificações do equipamento rodovlárto necessário à construção e conservação de rodovias; a permanente
adequação do equipamento às necessidades da rêde rodoviária; cadastro
do equipamento e avaliação sitemátlca do seu desempenho; estudos de
redistribuição, manutenção e substituição de equipamento rodoviário,
bem como concepção de novos modêlos e tipos; pesquisa, estudo, ststematlzação e divulgação de ínstrucües
relativamentei:J., operação e manutenção de equipamento rodovíárlo e
aos métodos para contrôle e verificação do desempenho de máquinas,
veículos e partes acessórias; cabe-lhe,
ainda, zelar pela regularidade
dos
prccedímentos rela.tívos ao uso, operação e contrôle do equipamento 10dovíárto. mediante ação orientadora
junto aos Distritos Rodoviários Federals, demais unidades do DNER ou
órgãos delegados.
SUBSEÇÃO In

Da Divisão de Engenharia e contrõte
de Trânsito

EXECUTIVO

sa para determinação de índices de
segurança e fluência do trãnstto. o
levantamento, análise e dlvulgacãn
de dados c informações sôbre o 'i.ransito nas rodovias federais; cabe-lhe.
ainda, zelar- pela regularidade dos
procedimentos relativos a engenharia
e atividades operacionais de trânsito, mediante ação orientadora junto
aos Distritos Rodoviários
Pederals,
demais unidades do DNER ou órgãos
delegados.
Parágrafo único. Para exercer ti
poder de policia de trânsito e de tráfego, o DNER dispõe da Polícia Rodoviária Federal, corporação especializada, à qual cabe assegurar a regularidade, segurança e fluência nas
rodovias federais, proteger OS bens
patrimoniais a elas
incorporados,
bem como fazer respeitar os regulamentos relativos à faixa de domínio
das rodovias federais e suas travessias para fins de prestação de serviços de utilidade pública, além de
outras atribuições constantes do seu
regulamento específico.
SUBSEÇÃO IV

Da Divisão de Transporte de
Passageiros e Cargas

Art. 62. A Divisão de Transporte
de Passageiros e Cargas cabe a programação, a organização, a direção,
a orientação, o contrôle, a coordenaçâo e a execução das atividades relativas ao transporte comercial de passageiros e cargas, inclusive concessão,
permissão ou autorlzação,
registro,
contrôle e fiscalização de linhas; estudos e levantamentos técnícos-ecenômícos para determinação e revisão
de tarifas; cabe-lhe, ainda, zelar pela
regularidade dos procedimentos relativos àquelas atividades,
mediante
ação orientadora junto aos Distritos
Rodoviártos Federais, demais unidades do DNER ou órgãos delegados.
SEÇÃO IV

Da Diretoria de Pessoal

Art. 61. A Divisão de Engenhar-a
e Contrôle de Trânsito cabe a programaçâo. a organlzação, a dlreçao,
a orientação, o contrôle e a coordenação das atividades de policiamento, sinalização, contrôle e orientação
do trânsito nas rodovias federais; fi.
administração de pedágto: a pesqul-

Art. 63. A Diretoria de Pessoal cabe o planejamento. a direção, a supervisão, a coordenação e o contrôle
das atividades de pessoal abrangendo
as funções básicas de classificação c
retribuição de cargos e empregos; recrutamento e seleção; cadastro e 10-
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cação; aperfeiçoamento; e Iegtslaçâo
de pessoal: além das atividades de
assistência médica e social, e outras
indispensáveis à administração
do
pessoal do DNER.
SEÇÃO

v

Da Diretoria de Administração

Art. 64. A Diretoria de Admlnfstração cabe o planejamento, a organização, a direção, a orientação, a
supervisão, a coordenação e o contrôIe das atividades de contabilidade,
tesouraria, material, patrimônio, comunicações, telecomunicações, transporte, e administração de edifícios.
SUBSEÇÃO I

Da Divisão Financeira

Art. 65. A Divisão Financeira cabe
a programação, a organízação, a direção, a orientação, o contrôle,
a
coordenação e a execução das atividades de administração contábil e financeira, abrangendo pagamentos e
recebimentos. verificação, classificação, codificação e escrituração etc
contas, análises, perícias contábeis e
tomadas de contas, apropriação e
análise de custos e, bem assim, o contrôle escrttural da execução orçamentária; cabe-lhe, ainda, zelar pela regularidade dos procedimentos relativos à administração financeira junto
aos Distritos Rodoviários
Federais,
demais unidades do DNER ou órgãos
delegados.
SUBSEÇXO

n

Da Divisão de M atertal

Art. 66. À Divisão de Material cabe a programação, a organízaçâo, a
dtreçãc, a orientação, o contrôle, a
coordenação e a execução das atividades de administração de material,
abrangendo a previsão de necessidades, estudos de mercado, aquisiçã-o,
recebimento, aceitação, guarda e cítstrfbuíção de equipamentos e materraís em geral; cabe-lhe, ainda, zelar
pela regularidade dos procedimentos
relativos à administração de materIal mediante ação orientadora junto aos Distritos Rodoviários Federais,
etemais unidades do DNER ou órgâos
delegados.

SUllSEÇÃO III

Da Divis{j,o de Coordenação Auxiltar

Art. 67. A Divisão de Coordenação
Auxiliar cabe a programação, a erganização, a direção, a orientação, o
contrôle, a coordenação e a execução
das atividades de administração de
edífícíos, zeladoria, protocolo, movimentação e arquivamento de expedientes e documentos, operação e manutenção da rêde de telecomurrícações e dos transportes dos
setores
administrativos na Admínístração
Central, bem assim, o registro patrimonial permanente, a programação e
racionalização das aquisições. d 1 redistribuição e da
manutenção de
bens móveis utilizados em atividades
administrativas; cabe-lhe, ainda, aelar pela regularidade dos procedimentos relativos a essas atividades,
medlante ação orientadora junto aoe
Distritos Rodoviários
Federais, demaís unidades do DNER ou órgão:'>
delegados.
SEÇÃo VI

Da Procuradoria Geral

Art. 68. A Procuradoria-Geral cabe o planejamento a organização, a
a orientação, a supervisão, o
controle e a coordenação das ativtdades de natureza jurídica do DNER'
a representação do DNER perant~
qualquer fôro ou juízo; zelar pelo
cumprimento de disposições Ieaaís,
regulamentares, regimentais e jurtsprudenciaís aplicáveís ao DNER.
dlreç~o,

SUBSEÇÃO I

Da Subprocuradoria-Geral

Art. 69. A Subprocuradoria-Geral
cabe a coordenação e supervisão das
atividades internas da ProcuradcríaGeral, bem corno a promoção das condições necessárias ao funcionamento
da sua organização adminístratdva ,
SUBSEÇÃO II

Da 1. n Subprocuradoria

Art. 70. A in Subprocuradoria cabe a programação, a organização, a
direção, a orientação, ° contrôle, a
coordenação e a execução das atlvf dades de consultoria jurtdíca compreendendo pesquisas, estudos e mterpretação para a correta aplicação da
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legislação, doutrina e jurisprudência,
elaboração de pareceres, projetos de
textos legais e minutas de atos jurídicos de Interêsse do DNER.
SUBSEÇÃO UI

Da 2" Subprocuradoria

Art. 71. A 2" Bubprocuradorla cabe a programação, a organização, a
direção, a orientação. o contrôle, a
coordenação e a execução das atividades jurídicas de natureza contratual de ínterêsse do DNER, compreendendo a elaboração e tnterpretacão
dos atos correspondentes, bem como
a apreciação dos incidentes que possam ocorrer na sua execução; cabelhe, ainda, o exame e registro de procurações que devam produzir efeitos
perante a Administraçâc Central do
DNER.
SUBSEÇÃO IV

Da 3" Subprocuradoria

Art. 72. A 3" Subprocuradoria cabe
a programação, a organização, a direção, a orientação, ° ccntrôle, a coordenação e a execução das atívidades judiciais e de contencioso administrativo; a cobrança da drvída
ativa; cabe-lhe, ainda, a representação do DNER perante qualquer Jôro
ou juizo, nas ações que envolvam a
Administração Central.
SUBSEÇ!O

60 DNER, será localizado em capital
d~ _Est,:do ou Territõri? e terá .lurts.,
díção sobre uma ou mais unidades feueradas.
Art. 75. Para efeitos administratt_
vos, o Distrito Rodoviário Federal
subordina-se à Vice-Diretoria-Geral e
para efeitos técnicos às Diretorias Setoriais.
Parágrafo único. A subordtnaçã., ao
Que se refere êste artigo objetiva assegurar harmonia de ação entre o
1>istrito Rodoviário Federal e a Administração Central relativamente a
normas, procedimentos e padrões de
desempenho.
SEÇÃO II

Da Chefia Distrital

Art. 76. A Chefia Distrital cabe tJ
planejamento, a organização, a direção, a orientação, o contrôle, a ccordenação e a execução das atividades
referentes à .administração financeira, de material e de serviços auxiliares do Distrito Rodoviário Pedetal, a
construção, conservação, restauração
e melhoramento, bem como a artmí-.
nlstração, exploração, controle, IiscaIlzação e policiamento das rodovias e
das obras que as Integram, cauendclhe também a gestão e exec.ição das
atividades de pessoal .

v

Da 4:>- Subprocur.adoria

Art. 73. A 4:>- Subprocuradorla cabe
a programação, a organização, a direção' a orientação, o contrôle, a coordenação e a execução das atívidades jurídicas relacionadas com desapropriações, inclusive o preparo dos
atos e o contrôle sistemático das declarações de utilidade pública, para
êsse fim; o assessoramento juridico
nas questões relativas a imóvels do
DNER e faixas de dominio das rodovias federa1s.
CAPíTULO

EXECUTIVO

m

Dos órgãos Executivos Reçíotuus
SEÇÃO I

Do Distrito Rodoviário Federal

Art. 74. O Distrito Rodoviário i1'ederal, como órgão executivo regional

SEÇÃO III

Da Svnctietia Distrital

Art. 77. A Subchefia Distrital ca..
be a orientação, a supervisão e a ccordenação das atividades necessárias
ao funcionamento da organização administrativa do Distrito Rodovlártc
Federal.
SEÇÃO IV

Dos órgãos de Infra-estrutura
e Finaíisticos

Art. 78. Aos órgãos de infra-estrutura e rínalísttcos, a serem fixados de
acôrdo com o artigo 34 e seus pará..
grafos, cabe, no âmbito dos respecttvos Distritos, a programação, a organização, a direção, a onentaçao, o
contrôle, a coordenação e a exeauçâo
das atividades de pessoal, admtnía-
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tração geral, planejamento, assuntes
jurídicos, obras e operações rodoviárias.
SEÇÃO

v

Da Residência

Art. 79. A Residência cabe a programação, a organização, a direção,
a orientação, o contrõle, a coordenaçâo e a
execução das atividades de
conservação, construção, restauração
e melhoramento e segurança do trânsito nas rodovias sob a sua jurisdição.
SEÇÃO VI

Do Escritório de Fiscalização

Art. 80. Ao Escritório de Fiscalização, unidade de existência transitória, cabe a fiscalização das atividades
de construção de rodovias e a conservação dos trechos concluídos até
a sua entrega à Residência competente.
TITULO V

Da Competência dos Titulares
de Cargos de Direção e de Chefia
CAPíTULO I

Dos Tiiuuires de órgãos da Direção
Superior
SEÇÃO I

Do Diretor-Geral

Art. 81. Compete ao Diretor-Geral:
Dirigir, orientar, controlar, e
coordenar as atividades do DNER, em
estreita articulação com a política- nacional de transporte rodoviário formulada pelo Ministro dos Transportes;
II - Representar o DNER ativa e
passivamente, pessoalmente ou por
delegados expressamente designados,
e assinar os atos que envolvam essa
representação, inclusive contratos,
acôrdos e convênios:
LII - Preterir as decisões rtusce
no DNER, ressalvada a competência
especifica do Conselho Adminístratavo;
I -
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IV - Delegar atribuições ne SUa
competência específica, respeitadas a:;
exigências Iegate,
V - Convocar e presidir o Conselho Administrativo, expedindo as suas
Resoluções;
VI - Praticar qualquer ato da asçada do
Conselho Admimst-rattvo,
quando imperioso em razão de circunstância imprevista, submetendo-o
à, homologação dêsse órgão na prtmeira sessão subseqüente;
VII Submeter às autoridades
competentes, devidamente instruídos
e com manifestação conclusiva, os assuntos que excedam a alçada d'6
DNER;
VIII - Comunicar-se, entender-se
ou corresponder-se diretamente com
quaisquer entidades ou autoridades
públicas e privadas, do País e do ex~
terior, respeitada a competência 00
Ministro dos Transportes;
IX - Prestar as informações c 0&
esclarecimentos solicitados pelo Ministro dos Transportes;
X - Submeter ao Conselho Admtnístrativo a proposta orçamentária
anual do DNER e o respectivo plano
de trabalho;
XI - Ordenar o empenho de despesas, movimentar os recursos ftnanceifas do DNER e, no pagamento de
despesas, assinar cheques e ordens
bancárias em conjunto com o Tesoureiro-Geral;
XII - Encaminhar, anualmente, ao
Tribunal de Contas, através da Inspetoria-Geral de Finanças do Mintatério dos Transportes, a prestação de
contas de sua gestão;
XIII - Dispensar licitações nos
casos previstos em lei;
XIV - Decidir sôbre a delegação
de encargos de execução de obras e
serviços rodoviários;
XV - Aprovar estudos e projetes
de estradas, obras de arte e instalações rodoviárias federais;
XVI - Requisitar, a qualquer tempo, o ingresso de agente do DNER
em propriedade pública ou privada,
para efetivação de estudos que visem
à implantação de rodovias ou abras
rodoviárias;
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XVII - Declarar a utilidade públtca. de bens de terceiros para fins rodoviários;
XVIII - Apresentar, anualmente,

ao Mínrstro dos Transportes o relatório das atividades do DNER;

XIX - Praticar os atos relativos
a pessoal no que se refere a provimento, admissão, vacância, dispensa

e concessão de gratificações, nos têrmos da legislação em vigor;
XX. -

Promover gestões para re-

quisição de servidores de outros órgãos, no interêsse das atividades do
DNER;

XXI - Aprovar planos assíetenciais para os servidores do DNER;
XXII - Determinar a realização
de jornadas de auditoria financeira;
XXIII - Avocar, para sua- ánáltse, decisão ou julgamento, qualquer
do
assunto ou questão no âmbito
DNER, atendido o disposto TI;) item
VI dêste artigo;
XXIV Submeter ao Conselho
Administrativo assuntos que entenda devam ser presentes a êsse órgão.
SUBSEÇÃO I

Do Chefe do Gabinete do DiretorGeral

Art. 82. Compete ao Chefe do Gabinete do Diretor-Geral:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar
as
a.tivídades do Gabinete;
II - Transmitir, verbalmente ou
por escrito, ordens e despachos do
Diretor-Geral aos diversos órgãos da
Administração Gentral e aos Distritos Rodoviários Federais;
III - Representar o Diretor-Geral,
quando para isso designado;
IV - Receber pessoas que se díri[am ao Diretor-Geral;
V - Assessorar o Diretor-Geral nas
reuniões, conferências, palestras e entrevistas à imprensa;
VI - Planejar e orientar as atividades de imprensa, dívulgaçãc e relações públicas internas e extornas;
VII - Orientar e supervrsionar os
Distritos Rodoviários Federais
nas

atividades de relações públicas externas;
VIII ~ Estudar, instruir e mtuutar o expediente a ser encattünhado
pelo Diretor-Geral aos Ministros de
Estado, Governadores, Prefeitos e demais autoridades federais, escaduals
e municípats;

IX - Propor à aprovação do rxneter-Geral os nomes dos servídotes
que devam exercer, nas diferentes
unidades do órgão sob sua chefia,
funções gratificadas e cargos de confiança, bem como os respectivos substitutos eventuais:
X - Promover medidas noccssartea
ao fornecimento de transporte, inclusive autorizando a requisição de passagens, a autoridades, a servidores lotados na Diretoria-Geral ou a pessoas no desempenho de missões de
interêsse do DNER;
XI - Supervisionar as atividades
de transporte aéreo do DNERj
XII - Requisitar material permanente e de consumo para o Gatnnete;
XIII - Exercer outros encargos cue
lhe forem atribuídos pelo DiretorGeral.
SUBSEÇÃO

n

Do Chefe da Auditoria Firumcetru:

Art. 83. Compete ao Chefe da Auditoria Financeira:
I - Programar, organizar, dírígrr,
orientar e coordenar as atividades da
Auditoria Financeira;
II - Realizar ou fazer realizar
auditorias contábeis para verificação
da correção e exatidão técnica da escrituração dos atos e fatos sujeitos
a registros e apuração,
III - Examinar ou fazer exanunar a execução orçamentária, para
verificação do comportamento da receita e da despesa;
IV - Verificar ou fazer verificar a
regularidade na guarda e aplicação
de dinheiros, valores ou outros bens;
V - Examinar ou fazer examinar
a prestação de contas anual do DNER,
emitindo parecer conclusivo sôbre a
mesma;
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VI - Acompanhar, cumprir ou fazer cumprir as diligências determinadas pelo Tribunal de Contas da União
e pela Inspetoria-Geral de Pmançaa
do Ministério dos 'I'ransportee,
VII - Articular-se com a Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
dos Transportes e com o corpo instrutivo do Tribunal de Contas, visando à perfeita harmonia dos trabalhos de auditoria interna e externa.
SUBSEÇÃO III

Do Chefe da Assessoria de Segu-

v - Orientar e supervíslonar a redação das Resoluções do Conselho e
providenciar sua divulgação;
VI - Organizar a súmula das decisões do Conselho;
VII - Promover a organízaçào,
guarda e arquivamento de documentos do Conselho;
VIU - Apresentar ao Presidente
relatório periódico dos trabalhos do
Conselho;
IX - Assessorar o Diretor-Geral
na aplicação do Regimento Interno
do Conselho.

rança e In/armações
SEÇÃO I I I

Art. 84. Compete ao Chefe da Assessoria de Begurança e rnrormacões.
I - Programar, organizar, dírtgtr,
orientar, controlar e coordenar es atividades da Assessoria de Segurança
e Informações:
TI - Coordenar, em todo o DNER,
a!': atividades de informação e contramformaçâo, em especial as que interessem a segurança nacional;
lU - Manter estreita articulação
com a Divisão de Segurança e Informações do Ministério dos Transportes, nos têrmos da legislação em vigor;
IV - Orientar e fiscalizar o sistema de segurança Interna do DNER.
SEÇÃO II

Do Chefe da Secretaria do conselho
Administratívo

Art. 85. Compete ao Chefe da Secretaria do Conselho Administrativo:
.I - programar, organizar, dirigir,
ortentar, controlar e coordenar as atividades da Secretaria do Conselho;
II - Atender os Conselheiros em
assuntos e questões relativos às sessões do Conselho;
lU - Fazer organizar, tempestivamente, a agenda de cada reunião,
preparando os processos que devam
ser examinados;
IV -- Providenciar o registro dos
principais assuntos debatidos nas reuniões;

Do Vice-Diretor-Geral

Art. 86 Compete ao Vice- DiretorGeral:
I - Orientar, supervisionar e coordenar as atividades das Diretorias
Setoriais e dos órgãos executivos regionais, exercendo todos os podêres
necessários para assegurar o functonamento eficiente e harmônico do

DNER;

U - Assessorar permanentemente
o Diretor-Geral;
III Substituir o Diretor-Geral
em suas faltas e impedimentos;
IV - Comunicar-se, entender-se ou
corresponder-se diretamente com entidades ou autoridades públicas e privadas, no País e no exterior, em assuntos de sua competência;
V - Delegar competencia específica do seu cargo, com ciência prévia
do Diretor-Geral;
VI Conhecer previamente das
delegações de competência dos chefes
das unidades admíntstrativas sob sua
direção;
VII - Submete ao Diretor-Geral,
para poscertor encaminhamento ao
Conselho Administrativo, proposta de
criação, transformação, ampliação,
fusão ou extinção de unidades administrativas;
VIII ~ Manter-se permanentemente informado sôbre planos e programas do DNER, acompanhando o desenvolvimento de sua implementação;
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IX - Expedir normas técnicas sôbre planejamento, projeto, construção,
conservação e operação das rodovias
federais;
X - Expedi!' normas sôbre movimentação e transporte de servidores;
XI - Expedir -iormas relativas ao
serviço de transporte aéreo do DNER;
XII - Aprovar o julgamento das
licitações realizadas no DNER, exceto concorrências, ressalvado o disposto no art. 106, inciso VI e no art.
116, inciso XL;
XIII - - Autorizar a execução de 11citações no âmbito dos Distritos Rodoviários Federais:
XIV - Determinar jornadas de auditoria de métodos e sistemas;
XV - Expedir normas relativas a

arrendamento e locação de bena. de
propriedade de terceiros que íriteres-

sem ao DNER;
XVI - Submeter à decisão do Conselho Administrativo propostas de
aquisição de imovets para Insta.laçao
de dependências do DNER;
XVII - - AutorIzar arrendamentos
e locações .e próprios do DNER;
XVIII - Aprovar e fazer cumprir,
através das Diretorias Setoriais e dos
Distritos Rcdovíártos Fecterats, a programaçào relativa à distribuição ou
redístrfbuíçao sistemática de equipamento em geral, visando a sua uniformização
à maxímlzaçãc da produtividade de cada unidade;
XIX - Escolher, designar e dispensar ocupantes de funções gratificadas, no âmbito da Vice-DiretoriaGeral;
XX - Manifestar-se, previamente,
à concessão sôbre os casos de licença
para o trato de interêsses particulares;
XXI - -romovcr o desénvolvimento das atividades rodoviárias e dos
programas de aperfeiçoamento do
pessoal a que se refere o art. 27 do
Decreto-Lei ri." 512, de 21 de março
de 1969;

XXII - Determinar sindicâncias e
instaurar processo administrativo-disciplinar;
XXIII - Julgar inquéritos e aplicar penalidades aos servidores do
DNER ou postos à disposição do Departamento;

XXIV - Autorizar a expedição de
certidões e atestados, relativos a assuntos específicos dos órgãos sob SUa
direção;
XXV - Avocar, para sua anãlise
julgamento ou decisão, quaisque~
questões ou assuntos que não sejam
da competência específica do Diretor..
Geral ou do Conselho Admínístratt,
vo ou que não sejam por éstes avocados;
XXVI - Exercer outros encargos
que lhe forem atribuidos pelo Diretor-Geral.
SUBSEÇÃO I

Do Chefe da Secretaria
do Vice-Diretor-Geral

Art. 87 - Compete ao Chefe da
Secretaria do Vice-Dihtor-Geral:
I - Elaborar e organizar o expediente de rotina a ser assinado pelo
Vice-Diretor-Geral e providêncíar Sua
expedição;
II - Fazer instruir processos -õbre
assuntos afetos à Vice-Direção-Geralo
IIr - Manter atualizado serviço de
protocolo de entrada e saída de papéis e processos em tramitação na
Vice-Direção-Geral;
IV - Encaminhar aos demais órgãos da administração do DNER processos que tramitarem pela Vice-Diretoria-Geral;
V - Manter em dia o arquívo da
correspondência recebida e expedida,
e de papéis cujo arquivamento tenha
sido determinado;
VI - Coordenar os serviços datilográficos e de reprodução de documentos'
VII - Apresentar ao Vice-DiretorGeral relatório periódico das atividades da Secretaria;
VIII - Representar o Vice-DIretor-Geral, quando para isso designado;
IX - Exercer outros encargos que
lhe forem atrtbuídos pelo Vice-Diretor-Geral.
SUBSEÇÃo I I

Do Chefe da Auditoria do Sistema
Art. 88 Compete ao Chefe da Auditoria do Sistema:
I - Programar, organizar, dirigIr,
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Auditoria do Sistema;
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II Assessorar o Vice-Diretor_
Geral na supervisão, orientação e
coordenação das atividades de administração geral do DNER;
III - Realizar estudos e pesquisas
sôbre o funcionamento do DNER;
IV
Assessorar o Vice-DiretorGeral na realização de projetos de
reformas que se recomendem como
consequêncía de estudos realizados
para identificação de causas de dísfuncionalidade;
V - Habilitar: a Direção Superior
a exercer o contrôle das unidades do
Departamento e acompanhar o seu
comportamento funcional;
VI - Habilitar a Direção Superior
a identificar incoerências e disfuncionalídades que porventura ocorram nos
procedimentos de cada unidade;
VII - Incentivar, nos demais órgãos do DNER, a revisão de métodos
e procedimentos em sua esfera de
ação e a apresentação de sugestões
para corrigir dlsfuncíonaüdades acaso verificadas;
VIII
Propor ao Vice-DiretorGeral alterações de regulamentos
manuais, instruções, circulares ou ou~
tras normas do DNER;
IX - Colaborar com os demats órgãos do DNER interessados na, preparação e revisão de normas, instruções e manuais;
X - Emitir parecer técnico-administrativo para fins do art. 13'
XI - Orientar a implantação das
reformas e reorganizações aprovadas,
prestando assistência aos órgãos interessados, de modo a proporcionar
melhor conhecimento dos objetivos
visados;
.
XII
Propor ao Vice-DiretorGeral a contração de pessoas físicas
ou jurídicas para a realização de
trabalhos e estudos técnicos para o

atividades do Grupo Executivo de
Concorrências;
II - Promover o exame dos editais
propostos pelas Diretorias Setoriais,
sugerindo à Diretoria interessada as
alterações que julgar oportunas;
III - Autorizar a dívulgaçao e
promover a publícldade. dos atos convocatórtos de licitações a serem -11'0cedidas no âmbito d.. GEC e autenticá-las de torma a assegurar sua UU1tormídade ~ validade;
IV - Opinar nas licitações realizauas nos Distritos Rodoviários .:/ederaís, submetidas à aprovaçao superior'
V' - Manter-se em permanente artículaçâo com as demais unidades do
Departamento a f1m de obter relatórios de avaliação do desempenho de
pessoas físicas e jurídicas contratantes de serviços, obras e fornecimentos;
..- VI - Autorizar a mscrtção e orga~
mzar e manter atualizado o registro
cadastral de pessoas físicas e jurídicas candidatas a execuçao de serviços, obras e fornecimentos;
VII - Autorrzar a restituição das
g1Zrantias. prestadas pelos licitantes
nao . classificados em licitaçbes promovidas sob sua direção;
VIII - Expedir certificados de inscrição e de pré-qualificação para licItações ;
IX - Promover e dIvulgar estudos
e análises -eferentes a licitações'
X - Convocar os membros deSIgnados pelo Vice-Diretor-Geral para
comporem <'15 .c~missôes de licitações;
XI - Presídír as comissões constituídas no âmbito do GEC para
apuraçao e julgamento de licitações.

Promover a realização de
campanhas e concursos de sugestões
entre os servidores, visando à solução
de problemas do Departamento e à
melhoria de seus métodos de trabalho.

Dos Titulares das Diretorias
Setoriais e das Divisões

DNER;
XIII -

SUBSEÇÃO I I I

Do Chete do Grupo Executtvo
de Concorrências

Art. 89 Compete ao Chefe do Grupo Executív i de Concorrências:
I - Programar, organizar, dirigir
ortentar, controlar e coordenar a~

CAPíTULO I I

SEÇÃo

I

Dos Titulares dos orçõoe da
Diretoria de Planejamento
SUBSEÇl') I

Do Diretor de Planejamento

Art. 90 Compete ao Diretor de Planejamento:
I
Planejar, organizar, dirigir
orientar, controlar e coordenar as ati~
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vidades da Diretoria de Planejamento;

II -

Assessorar o Diretor-Geral e

o Vice-DIretor-Geral em matéria relativa a planejamento;
IH - Orientar e supervisiona.r, dt-

retamente

ou através

das Divisões

que lhe são subordinadas, os Distritos Rodoviários Federais, em matéria

de sua competência;
IV - Promover, coordenar e orientar a elaboração da programação rodoviária teríerai a curto, médio e longo prazo, para a implementação do
Plano Nacional de Viação - Setor
Rodoviário;

V -

Propor e opinar sõbre as re-

visões do Plano Nacional de Viação Setor Rodoviário;

VI - Sugerir alterações nos planos
rodoviários dos Estados, Territórios,

Distrito Pederal e dos Muníctpros,
tendo em vista a sua coordenação
com o plano federal;
VII - Promover as medidas necessárias à compatibilização dos programas rodoviários dos Estados, 'remtórjos e do Distrito Federal com os
planos e programas rodoviários federais;
VIII
Examinar as operações de
crédito pretendidas pelos Estados,
Municípios, Distrito Federal e 'I'errttortos, quando envolvam vinculação
das respectivas quotas-partes do
Fundo Rodoviário Nacional;
IX Examinai o cumprimento,
perante o DNER, por parte das enttdades rodoviárias estaduais, territoriais e do Distrito Federal, das obrigações previstas na legislação vigente,
propondo sanções, quando fór o caso;
X - Promover as medidas necessárias à projeção e dimensionamento
anual da receita e da despesa;

XI - Promover a elaboração dos
programas e orçamentos de investimentos anual e plurianual, com a
participação dos demais órgãos do
DNER;
XII - Opinar sõbre propostas de
abertura de créditos adicionais ou de
retormulação do orçamento anal1tico
do DNER;
XIII - Submeter ao Diretor-Geral
o programa de investimentos e a proposta orcamentarta:

XIV - Orientar 1, programação das
metas físicas do DNER a curto, médio e· longo prazos, compatíbilízandoas com as disponibilidades orçamen.,
tárias;
XV - Acompannar, ortentar e assegurar o contrôle físico e financeiro
da execução da programação de investimentos;
XVI - Apresentar ao Díretcr-Ga,
ral relatórt 1S sôbre acompanhamento
nstco e financeiro dos projetos e
coras a cargo do DNER;
XVII - Promover a execução e
manifestar-se sôbre estudos de viabilidade técnico-econômica, bem como
sôbre projetos finais de engenharta ;
XVIII - Propor tabelas de preços
e de composição de custos para obras
e serviços rodoviários;
XIX - Promover o estudo, '1 pesquísa e o desenvolvimento das técnicas de planejamento e processamento eletrônico de dados, bem como sua
aplicação aos vários setores de atividades do DNER;
XX - Expedir instruções para elaboração de relatórios no DNER;
XXI - Orientar e controlar a aplicação das normas referentes a elaboração, desenvolvimento, sistematização, consolidação e divulgação fe
pesquisas e de normas técnicas relativas às atividades d.. projeto, construção e operação de rodovias,
XXII - Autorizar a realização de
licitações referentes às atividades
atribuidas à Diretoria, bem como
aprovar os respectivos editais;
XXIII - Prover os órgãos da Direção Superior de dados e informações sôbre as atividades de planejamento rodoviário;
XXIV ~ Exercer as competências
comuns aos Diretores Setoriais constantes do art. 121..
SUBSEÇÃe I I

Do Chefe da Divisão
de Planos e Programas

Art. 91 Compete ao Chefe da Divisão de Planos e Programas:
I ~ Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as
atividade.i da Divisão de Planos e
Programas;

319

ATOS DO PODER EXEC 7 J T I V O

I! - Assessorar o Diretor de Planejamento em matéria de sua competência;
lI! - Supervisionar e orientar as
atividades dos Distritos Rodoviários
Federais, em matéria de sua competência;
IV - Promover- a realização de estudos, pesquisas, análise e interpretação de informes sócio-econômicos
necessários ao planejamento rodoviário;
V
Manter permanentem aute
atualizado registro de dados e .nf'ormações sôbre a rêde rodovlària nacíonal:

VI - Promover estudos econômícos para fundamentação de propustas de financiamento para atividades
rodoviárias;
VI! - Propor a programação rodoviária federal a curto, médio ;: longo
prazos, segundo critérios definido lS de
prioridade;
VIII - Coordenar e orientar as j'evisões periódicas do Plano Nacional
de Viação - Setor Rodoviário;
IX - Estudar e propor medidas
visando à articulação e compatibuízação dos planos rodoviários dos Estados, Territórios, Distrito Federal e
Municípios ccn as diretrizes do PIano Nacional de Viação ~ Setor Rodoviário;
X - Analisar cs planos rodoviários
e orçamentos pluríanuais de investimentos dos Estados, Territórios e
Distrito Federal;
XI - Exercer as competêncías comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
.
SUBSEÇÃO I I I

Do Chefe da Dimsão
de Orçamento e Contrôle

Art. 92 Compete ao Chefe da Divisão de Orçamen" e Contrôle:
I - Programar. organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Divisão de Orçamento
e Contrôle;
I! - Assessorar o Diretor de Planejamento em matéria de sua competência;
lI! ,- Supervtsronar e orientar :;'8
atividades (OS Distritos Rodoviários
Federais, em matéria de sua competência;

IV - Promover a coleta, pesqutsa,
interpretação e revistro de dados necessários à projeção da receita, ao
dímensíonamentc da despesa e ao
acompanhamento da execução orçamentária;
V - Instruir, orientar e coordenar
a elaboração e apresentação da proposta orçamentária anual do DNER
e suas alterações;
VI - Encaminhar ao Diretor de
Planejamento, com. parecer conclusivo, proposta de abertura de créditos
adicionais e de reformulaçâo do orça"mento anahtico;
VII - Promover o acompannamento fisico e financeiro da execução da
programação de investimentos, propondo, quando fôr o caso, os ajustamentos necessários;
VIII - Analisar os programas, orçamentos e relatórios de atividades
. "anuais das entidades rodoviárias estaduais, territoriais e do Distrito Federal;
IX - Manife..ar-se sôbre operações de crédito propostas pelas entidades rodoviárias estaduais, terrrtortars, municipais e do Distrito Federal quando acarretarem vinculação
de suas quotas do Fundo Rodoviário
Nacional;
X - Conhecer os orçamentos e
programas dos órgãos rodoviários
municipais;
XI - zxercer as competências comuns aos .Jhefes Je Divisão constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO I

v

Do Chefe da Divisão
de Eetauios e projetos

Art. 93 Compete ao Chefe da Divisão de Estudos e Projetos:
I - programar, organizar, dirigir,
orientar, controlai e coordenar as
atividades àa Divisão de Estudos e
Projetos;
II - Assessorar o Diretor de PIa·
nejamento em matéria de sua competência;
IH - Supervisionar e ortentar as
atividades de estudos e projetos nos
Distritos Rodoviários Federais;
IV - Promover a elaboração de estudos de viabilidade técníco-econômíea, para definição de traçados;
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v _ Promover a elaboração de projetos finais de engenharia;
VI - Opinar sôbre os estudos e
projetos rodoviários executados por
órgãos e entidades encarregados de
obras delegadas;

VII - Manter atualizado o registro
dos projetos aprovados;
VIII - Promover pesquisas objetivando a avaliação e atualização de

critérios e coeficientes de formação
de custos e de tabelas de preços;
IX - Providenciar a documentação técnica necessária à realização
das licitações resultantes de estudos
e projetos que tenham sido elaborados pela Dlvrsâo ;
X - Fornecer à Procuradorfa-Garalos elementos necessários à execução dos atos declaratórios de utaltdade pública;

XI - Promover medidas para assegurar permanente nscansacao dos estudos e projetos, tendo em vista o
cumprimento dos cronogramas de
execução e padrões de qualidade;
XII - Exercer as competências comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO

v

Do Chefe dú Divisão de Processamento de Dados e Docúmeniaçiio

Art. 94 Compete ao Chefe da Divisão de Processamento de Dados e
Documentação:
I - Programar, organizar, dlrtgrr,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Processamento
de Dados e Documentação;
II - Assessorar o Diretor do Planejamento em matéria da sua competência;
III - Supervísíonar , e orientar oa
Distritos Rodoviartos Federais em
matéria de sua competência;
IV - Estudar planos de processamento eletrónicc de dados em colaboração com 'IS órgãos interessados;
V - Organizar, promover e superintender, em colaboração com os
demais órgãos do DNER, o processamento e registro de dados;
VI - Perquirir e rever, sistemàtdcamente, a necessidade de processamento de dados;

VII - Promovei' a organização e
atualização das atividades de documentação;
VIII - .jríentar e supervisionar a
organização de bibliotecas no DNER;
IX ~ Promover a prestação dos
serviços gráficos;
X - Estudar e propor normas de
procedimento para edição, impcessãc
e divulgação de matérias de caráter
técnico e administrativo, inclusive a
atualização de manuais de trat-alho;
XI - Fazer elaborar e submeter
a aprovação do Diretor de Planeja.
mento normas relativas à preparação
de relatórios;
XII - Promover a análise dos formulários e impressos em uso, objetivando sua padronização;
XIII - Aprovar modelos e autorizar a impressão de formulários e impressos, promovendo a constante
atualização do respectivo catálogo;
XIV - Promover a realização de
levantamentos e análises de volume,
distribuição e rotinas de trabalho nas
unidades do DNER;
XV - Promover estudos visando à
distribuição racional de espaço, ae
modo a assegurar a integração funcional das várias atividades do
lJNER;
XVI - Propor a desenvolver análises e programas para processamento convencional ou eletrônico;
XVII - Promover e supervisionar
o trabalho de processamento de dados
em equipamento convencional ou eletrônico;
XVIII - Exercer as competências
comuns aos Chefes de Divisão Constantes do art. 122.
:SUBSEÇÃO

vI

Do Chefe àa Divisão de Pesquisas
e Normas Técnicas

Art. 95 Compete ao Chefe da Divisão de Pesquisas e Normas Técnicas:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Pesquisas e
Normas Técnicas;
II - Assessorar o Diretor de Planejamento em matéria de sua cempetêncta:
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III - Supervisionar e orientar as
atividades dos Distritos Rodoviàrios
Federais em materta de sua competência;
IV - Promover medidas asseguradoras da integração, coordenação e
ststematlzacâo das iniciativas de pesquisa técnica no ambito do DNER;
V - Promover a obtenção de informações e dados reíattvos a atrvidades de pesquisa e estudos técnicos
de natureza rodovíárf.c, no Pais e no
exterior:
VI - Fazer manter sob permanente análise e avaliação, por ação direta da Divisão ou através das demais Dívísôes interessadas, as normas e procedimentos relacionados
com projetos, construção e operação
de rodovias;
VII - Desenvolver, em articutação
com as unidades interessadas, os
meios ncccssanos à verificação per-manente da adequação das técnicas,
dos materiais e dos equipamentos
empregados nas atividades de construção e operação de rodovias, inclusive mediante seleção de trechos e
pistas para aplicação ou observação
'experimental;
VIII Promover a ídcntírícação
de áreas prioritárias para pesquisas
e estudos de ínterêsse do DNER a serem delegados a outras entidades;
IX Organizar, em articulação
com a Diretoria de Pessoal, cursos,
seminários, congressos, painéis e outros programas de treinamento e
aperfeiçoamento para o pessoal téc'rUcorodoviário do DNER;
X - Controlar e coordenar as atividades de pessoas c instituições que
realizem para o DNER estudos e pesquisas de -nterêsse rodoviário;
XI - Promover a organização ~
fazer manter permanentemente atualizado um cadastro de instdtuíçôes e
pessoas habilitadas rara realizar estudos e pesquisas de interêsse rodoviário;
XII - Propor ao Diretor de Planejamento a concessão,a instituições
e pessoas, de facilidades técnicas e financeiras para realização de estudos
e pesquisas de ínterêsse rodoviário;
XIII - Fazer elaborar, em estreita
articulação com as Divisões Interessadas, e manter atualizados, manuais

técnicos pa-ra as atividades de estudos
e projetos, construção e operação de
rodovias ;
XIV - Promover a eonsoltdaçâo,
sistematização, atualização e divulgação da nomenclatura técnico-rodoviária;
XV - Exercer as competenctas comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SEÇÃo

I I

Dos Titulares dos oroõoe
da Diretoria de Obras

SUBSEÇÃO

I

Do Diretor de Obras
Art. 96 Compete ao Diretor de
Obras:
I Planejar, organizar, rnrtgrr,
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Diretoria de Obras;
II - Assessorar o Diretor-Geral e
o Vice-Diretor-Geral em matéria relativa à construção de rodovias, pontes, edificações, restaurações e melhoramentos de rodovias;
III - Orientar e supervisionar, diretamente ou atravé; das Divisões
que lhe são subordinadas, os Distritos Rodoviários Federais em matéria
de sua comuetêncía:
lV - Promover o detalhamento ao
programa anual de ínvcstímentos,
com a participação dos Distritos Rodoviários Federais;
V - Diligenciar nu sentido de maximizar os padrões de qualidade das
atividades de construção rodoviária
do DNER;
VI· -- Promover os meros necessarios ao contrôle da qualidade elos serviços e obras e ao cumprimento dos
respectivos cronogramas de execução,
VII -,- Autorizar a realização de licitações referentes às atividades atnbuidas à Diretoria, bem como aprovar os respectivos editais;
VIII - Prover os órgãos da Direção
Superior de dados e informações eôbre as atividades de execução de
obras a seu cargo;
IX - Exercer as competências comuns aos Diretores Setoriais constantes do art. 121.
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SUBSEÇÃO I I

Do Chefe da Divisão de Construção

Art. 97 Compete ao Chefe da Divisão de Construção:
I - Programar, organizar, dirigir,

orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Construção;
II - Assessorar o Diretor de Obras
em matéria de sua coicpetêncía:
TIl - Supervisionar e orientar os
Distritos Rodoviários Federais Das ati-

vidades de construção rodoviária;
IV - Promover medidas para o
contrôle das obras, no que diz respeito aos critérios adotados na sua
execução, nas medições, avaliações,
classificações e nos eventuais reejuetamentos de preços;
V _ Promover medidas para assegurar permanente nsceuaecão das
obras, tendo em vista o cumprimento
dos cronogramas de execução e os padrões de qualidade;
VI - Promover a participação da
Divisão, diretamente ou por delegação especifica, nas classificações finais
e. a seu critério, em qualquer medição, avaliação ou classificação de serviços e obras;
Vil - Articular-se com a Procuradoria-Geral para' a desapropriação
dos bens de terceiros atingidos pela
faixa de domínio ou necessários a
construção das rodovias federais;
VIII - Exercer as competências comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO

m

Do Chefe da Divisão de Pontes e
Edificações

Art. 98. Compete ao Chefe da. Divisão de Pontes e Edificações:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Pontes e Edificações;
II - Assessorar o Diretor de Obras
em matéria de sua competência;
TIl - Supervisionar e orientar os
Distritos Rodoviários Federais nas
atividades de construção, refôrço e
restauração de pontes e edificações;

IV - Promover medidas para o
contrôle das obras, no que diz respeito aos critérios adotados na Sua
execução, nas medições, ~valiações,
classificações e nos eventuais reajua,
tamentos de preços;
V - Promover medidas para assegurar permanente fiscalização das
obras, tendo em vista o cumprimento
dos cronogramas de execução e os
padrões de qualidade;
VI - Promover a participação da
Divisão diretamente ou por delegação especifica, nas classificações finais
e, a seu critério, em qualquer medição, avaliação. ou classificação de serviços e obras;
VII - Artácular-se com a Procuradoria-Geral para a desaproprtaçàc
dos bens de terceiros atingidos pela
faixa de domínio das rodovias federais.
ou oecessaríos à construção de pontes
e edificações;
Vln - Comunicar à Procuradorta-,
Geral para efeito de registro imobiliário, a conclusão de quaisquer edí.,
fícações, fornecendo-lhe os elementos.
necessários ;
IX - Exercer as competencíaa comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO IV

Do Chefe da Divisão de teetnoromew-

tos e Restaurações

Art. 99. Compete ao Chefe da D1Visão de Melhoramentos e Restaurações:
I - Programar, organizar, dirtgrr,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Melhoramentos:
e Restaurações;
II - Assessorar o Diretor de Obras
em matéria de sua ccmpetêncía;
liI - Supervisionar e orientar os
Distritos Rodoviários Federais nas.
atividades de melhoramentos e restaurações;

IV - Promover medidas para o
contrôle das obras, no que diz respeito aos critérios adotados na sua
execução, nas medições, avaliações..
classificações e nos eventuais reajustamentos de preços;
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v - Promover medidas para assegurar permanente fiscalização local
das obras, tendo em vista o cumprimento dos cronogramas de execução
e os padrões de qualidade;
VI - Promover a participação da
Divisão, diretamente ou por delegação especifica, nas classificações finais e, a seu critério, em qualquer
medição, avaliação ou classificação de
serviços e obras;
VII - Articular-se com a Divisão
de Conservação para programação de
obras e serviços de melhoramentos e
restaurações;
VIII - Articular-se com a Procuradoria-Geral para desapropriação dos
bens de terceiros atingidos pela faixa
de domínio das rodovias federais ou
necessários a melhoramentos e restaurações;
IX - Exercer as competências comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SEÇÃO III

Dos Titulares dos órgãos da tnreton«
de Operações
SUBSEÇÃO I

Do Diretor de operações

Art. 100. Compete ao Diretor de
Operações:
r - Planejar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as ativídades da Diretoria de Operações;
II - Assessorar o Diretor-Geral e
o Vice-Diretor-Geral em matéria de
conservação de rodovias, equipamento
rodoviário, engenharia e contrôle de
trânsito e transporte comercial;
IH - Orientar e supervisionar, diretamente ou através das Divisões que
lhe são subordinadas. os Distritos Rodovíáríos Federais, em matéria de sua
competência;
IV - Promover o detalhamento do
programa anual de conservação, com
a participação dos Distritos Rodoviários Federais.
V - Promover estudos e adotar medidas necessárias à adequada distribuição, utilização e manutenção do
equipamento rodoviário;
VI - Promover estudos e adotar
medidas necessárias à segurança,
fluência e conrôrto do trânsito e do
tráfego;
VD
Encaminhar ao Conselho
Nacional de Trânsito, devidamente

instruidos, os recursos de decisões das
Juntas Administrativas de Recursos
de Infrações, instaladas no âmbito do
DNER;

VI1I - Propor ao Diretor-Geral o
nome do representante do DNER junto ao Conselho Nacional de Trânsito;
IX - Orientar o representante do
ONER junto ao Conselho Nacional de
Trânsito e encaminhar-lhe estudos e
sugestões sõbre alterações no Código
Nacional de Trânsito e legislação
complementar;
X - Autorizar a criação de postos
fixos de polícíamen to e de coleta de
dados transttométrfcos ;
XI - Determínar. a realização de
estudos de viabilidade técnico-econômica. para transporte comercial;
XII - Expedir os atos de permissão ou autorização para exploração
de serviço de transporte interestadual
ou internacional:
XlII - Propor ao Conselho Administrativo tarifas de transporte cOmercíal:
XIV - JUlgar os recursos Interpostos das decisões dos Chefes da Divisâo de Transporte de Passageiros e
Cargas e dos Distritos Rodoviários
Federais, nas questões de transporte
comercial;
XV - Autorizar a realização de 11cítáçôes referentes às atividades atríbuídas à Díretoría, bem como aprovar
os respectivos editais;
XVI - Promover os meios necessários ao contrôle de qualidade de
serviços e obras e ao cumprimento
dos respectivos cronogramas de execução;
XVll - Prover os órgãos de Direção superior de informações sõbre as
rodovias federais abertas ao trânsito;
XVIll - Exercer as competeoctaa
comuns aos Diretores Setoriais constantes do art. 121.
SUBSEÇÃO 11

Do onete da Divisão de ConservaçllO

Art. 101. Compete ao Chefe da Di..
visão de Conservação:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atâvídadcs da Divisão de Conservação;
11 - Assessorar o Diretor de Operações em matéria de sua competência'
IIr - Supervisionar e orientar os
DRFs nas atividades de conservação;
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IV - Promover permanente fiscalização da faixa de domínio das rodovias federais em regime de conservação;

V' - promover estudos sôbre o estado de conservação da rêde rodoviária sob a jurisdição do DNER, necessárias à programação de prioridades
de obras de melhoramentos e restaurações;
VI - Promover medidas para o
corrtrôle das obras, no que diz respeito aos critérios adotados na sua
execução, nas medições, avalíaçôes,
classificações e nos eventuais reajustamentos de preços;
VII -Promover medidas para assegurar permanente fiscalização de
obras, tendo em vista o cumprimento
dos cronogramas de execuçao e os padrôes de qualidade;

VIII - Promover a participação da
Divisão, diretamente ou por delegação especifica, nas classificações fi-.
nais e, a seu critério, em qualquer
medição, avaliação ou classificação de
serviços e obras;
IX - Artdcular-se com a Procuradaria-Geral para a deaapropríaçàc
dos bens de terceiros atingidos pela
faixa de domírúo das rodovias federais
Ou"ríecessáríos a sua conservação;
X ---'- Promover, em articulação com
as unidades especializadas, a elaboração de roteiros rodoviários;
,XI _ Promover, em articulação
com as unidades especializadas. o estabelecimento de sistema de comunicação com o público usuário das rolio:vías.federais, para registre de queíxes e sugestões e transnussao de IDformações;
XII _ Exercer BS competências co..
muns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
Sl1BSEÇ1i.o III..

Do

Chefe da -Divisão de Equtpamento
Rodoviário

Art. 102. compete ao Chefe da DlR
.\íisão de Equipamento Rodoviário;
I _ Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Equipamento
Rodovíárío;
II - Assessorar o Diretor de operação em matéria de sua competêr»
c1a:l

lI! - Supervlstonar e orientar os
Distrito Rodoviários Federais nas atividades relativas e equipamento Rodoviário;
IV - Fazer manter devídamen-e
atualizado o cadastro geral do equipamento rodoviário do DNER;
V - Promover estudos e pesqUisas
objetivando o estabelecimento de padrões para contrôle da vida útil do
equipamento rodoviário;
VI - Fazer elaborar, de acôrdo com
os órgãos interessados, e promover a
aplicação das disposições relativas à
distribuição e redistribuição do equipamento rodoviária;
VII - Colaborar com os Distritos
Rodoviários Federais no estudo das
necessidades de equipamento rodoviário, tendo em vttsa a programação de
serviços e obras;
VIII - Decidir sôbre a conveníêncía e oportunidade de fabricação de.
peças, equipamentos, ferramentas e
utensílios;
IX - Propor normas para a locação de equipamento rodoviário a tercerres:
X ....:... Promover assessoramento tec,
nico nas operações de aquisição e recebimento de materiais e equipamento rodoviário;
XI - Analisar os custos operacionais e de manutenção do equipamento rodoviário;
XII - Cumprir e fazer cumprir as
normas relativas à padrorázaçâo do
equipamento rodoviário;
XIII - Promover estudos sôbre tipos, caractertstdcas e desempenho téeníco do equipamento rodoviário tendo em vista sua adequação às necessidades do DNER;
XIV - Fornecer dados e opinar relativamente à formulação da política
de investimentos, no que se refere ao
equipamento rodoviário;
XV - Participar de estudos visando à proíetaceo e instalação de oficinas nos Distritos Rodoviários Federais;
XVI - Promover assessoramento
técmco a órgãos ou entidades oficiais,
sem prejuízo das atividades do DNER,
visando à obtenção de receita;
XVII - Diligenciar no sentido de
serem baixados e alienados os equipamentos rodoviários ínservíveís ou desnecessários;
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XVIII ~ Exercer as competências
comuns aos Chefes de Divisão constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO IV

Do Chefe da Divisão de Engenharta
e Conirôle de Trânsito

Art. 103. Compete ao Chefe da DiVisão de Engenharia e Cor..-trôle de
Trânsito;
I ~ Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Divisão de Engenharia e
Contrõle de Trânsito;
II - Assessorar o Diretor de Operações em matéria de sua competência;
III - Supervisionar e orientar os
Distritos Rodoviários Jrederats nas
atividades de engenharia e ccntrôle
de trânsito;
IV - Promover a permanente fiscalização e policiamento da faixa d~
domínio das rodovias em regime de
trânsito público;
V - Controlar as atividades de cobrança de pedágio em rodovias federais;
VI - Orientar e supervisionar as
atividades da Policia Rodoviária Federa}, zelando pelo cumprtmento do
seu Regulamento e pela uniformidade
de procedimento;
VII - Opinar sôbre propostas dos
Distritos Rodoviários Federais relativos a cr íaçâo ou extinção ele postos
fixos de policiamento e de coleta de
dados transitométricos;
VIII - Promover, em articulação
com a Diretoria de Pessoal, programas de treinamento e aper feíçoamento de integrantes da Policia Rodoviária Federal;
IX - Orientar e supervlstonar a
aplicação das normas de sinalização
rodoviária;
X - Promover, com o »bjetrvo de
pesquisa e desenvolvimento da aplicação de técnica e de materlats, os
meios necessários à tabrícação de
placas e outros dispositivos de sinalização de rodovias;
XI ~ Conceder, na Admmlstraçâo
Central, licenças de trânsito de veiculas e de transporte de cargas com
dimensões ou pesos excedentea;

XII ~ Promover, perlodlcamente; o
censo de transitometria relativo às
rodovias federais;
XIIl - Promover e submeter ao
Diretor de Operações estudos técnicos de trânsito necessários à revisão
ou complementação das vnormas de
competência do Conselho Nacional
de Trânsito;
XIV ~ Promover, em nrtteuíação
com as unidades especializada'>, o estabelecimento de sistema de comunicações com o público usuário das 1'0·...
devias, para registro de queixas e sugestões e transmissão de informações;
XV ~ Exercer as competências ClI...,
muns aos Chefes de Divisão constantes do artigo 122.
SUBSEÇÃO

v

Do Chefe da Divisão de Transportes
de Passageiros e Cargas

Art. 104. Compete ao Chefe da
Divisão de Transporte de Passageiros
e Cargas;
I - Programar, organizar, dírrgtrt
orientar. controlar e coordenar as atividades da Divisão de Transporte de
Passageiros e Cargas;
II - Assessorar o Diretor de Operações em matéria de flua competência;
IH - Supervtstonar e orrentar os
Distritos Rodoviários .:+'ederais nas
atividades de transporte comercial d~
passageiros e cargas;
IV - Promover estudos de víaumdade técnico-econômica para ') transporte comercial de passageiros e cargas;
V ~ Propor ao Diretor ue Operações a concessão, autorização ou permissão e cancelamento de Imhas de
transporte comercial;
VI ~- Promover e encaminhar ao
Diretor de Operações estudos técníooeconômicos para a fixação das tarítas
de transporte;
VII -

Ortentar os Dístrítoa Rodo-

vráríos Federais na aplicação das tarifas de transporte;
VIII ~ Decidir sôbre o aumento
ou diminuição da quantidade de horários das linhas de transporte comercial;
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IX - Designar o Distrito Rodoviário Federal responsável pelo cano
trôle de cada linha de transporte co-

mercial;
X - Promover a crgantzaçãc e
atualização de registros dos transportadores e das linhas de transporte
comercial;
XI - Promover a flacaltaaçâo do
serviço de transporte comercial;
XII - Promover. em arclculaçâo
com as unidades especíalízadas, o estabelecimento de sistemas de comunicação com o público usuário de transporte comercial concedido, permitido
ou autorizado, para registro de querxaa e sugestões e transmissão de ínformações;
XIII - Exercer as competêncías
comuns aos chefes de Dívísão constantes do artigo 122.
SEÇÃO IV

Do Titular da Diretoria de Pessoal

Art. 105. Compete ao Diretor de
Pessoal:
r - Planejar, organizar, dirigir,
orientar, coordenar e controlar as
atividades da Diretoria de Pessoal;
II Assessorar o Diretor-Geral
e o Vice-Diretor-Geral em matéria
relativa à administração de pessoal;
ITr - Supervisionar e orientar as
atividades dos Distritos Rodoviários
Federais em matéria de- sua competência;
IV - Homologar e anular concursos, nos têrmos da legislação em vi~
gor:
V - Assinar carteiras nrortsstonars
e de identidade funcional ;
VI - Fazer organizar e manter
atualizados os assentamentos e demais registros de pessoal;
VII - Conceder as 'ajudas de custo
relativas a remoções de pessoal e a
afastamentos superiores a 30 (trinta)
dias, na forma das normas vigentes,
bem como diárias de viagem requisítadas pelas autoridades competentes:
VIII - Coordenar os programas de
treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal, inclusive bôlsas de estudo,
cursos, viagens, reuniões e congressos,
no Pais e no exterior;

EXECUTIVO

IX - Fazer cumprir as normas relativas a estagiários;
X - Propor planos de promoção
acesso e melhoria de salário;
,
XI - Visar, na Admínístraçáo Central, pagamentos de pessoal, depois
de regularmente processados;
XII - Expedir e controlar a' expedição de atos relativos a pessoal no
âmbito do DNER;
XIII - Assinar os atos de pesscaâ,
à exceção daqueles cuja f'Jrmalizaçao
esteja cometida neste Regimento a
outra autoridade;
XIV - Propor as medidas técnicas necessárias ao recrutamento e
seleção de pessoal para o DNER;
XV - Assinar certidões de tempo
de serviço e outras relativas a registros de pessoal;
XVI - Conceder licenças e vantagens previstas em lei, atendido o disposto no artigo 86, item XX;
XVII - Coordenar a orgnnízaçâo
da escala de férias do pessoal da Administração Central;
XVIII - Propor planos assístencíaís para os servidores do DNER;
XIX - controlar e Iíscahzar os
convênios relativos a pessoal;
XX. - Promover a observância, no
âmbito do DNER, das diretrizes, normas e instruções relativas a classificação e retribuição de cargos e empregos e da política salarial:
XXI - Promover estudos e pesquisas tendentes à reestruturação de
quadros e tabelas de pessoal;
XXII Orientar e fiscalizar a
aplicação da legislação de pessoal, observada a posição da Diretoria de
Pessoal do DNER no Sistema do Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC);

XXIII - Praticar todos os atos cometidos por lei ou regulamento a Diretor de Pessoal de autarquia federal;
XXIV - Determinar a expedição
de atos relativos à remoção de pessoal
do DNER;
XXV
Assinar certificados de
treinamento;
XXVI - Instruir os expedientes de
afastamento do país de servidor em
exercício no DNER;
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XXVII - Exercer as competências
comuns aos Diretores Setortats constantes do artigo 121.
SEÇÃO v
Dos Titulares dos órgãos da Diretoria
de Administração

SUBSEÇÃO I
Do Diretor de Administração

EXECUTIVO
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XII -- Autorizar, no âmbito da Administração Central e de acordo com
as normas vigentes, a baixa e a alienação de material de consumo:
XIII - Submeter ao Vice-DiretorGeral normas relativas ao uso, contrôle, guarda e manutenção de veículos;
XIV - Designar comissões de verificações de inventários e movimento
de depósitos e almoxarifados;

Art. 106.Compete ao Diretor de
XV - Aprovar a programação financeira do exercício, a ser observaAdministração:
da pelos órgãos do DN~R;
I - Planejar, organizar, dírrgrr,
XVI _ Aprovar cronogramas de
orientar, controlar e coordenar as
d
bôl
atividades da Diretoria de Admínlcesem o so a serem observados pela
Divisão Financeira;
tração;
II _ Assessorar o Diretor-Geral e
XVII - Instruir e opinar quanto a.
o Vice-Diretor-Geral em matéria revinculação, pelos Estados, Municípios,
Distrito Federal e Territórios, das
lativa a administração financeira, ue _.. suas quotas no Fundo Rodoviário Namaterial e de serviços auxílíares, no'
cíonal e operações de crédito destinaDNER;
dos à antecipação de receita;
III - Orientar e supervtstona.r, 01XVIII _ Exercer as eompetênotaa
retamente ou através das Dívíeões
comuns aos Diretores Setoriais consque lhe são subordinadas, (','3 Distritos
tantes do artigo 121.
Rodoviários Federais, em matéría de
sua competência;
SUBSEÇÃO II
IV - Promover a reaüzaçào de pagamentos, depois de regularmente
Do Chefe da Divisão Financeira
processados;
Art. 107. Compete ao -jhere da
V - Autorizara instauração de liDivisão Financeira:
citações referentes às atividades atribuídas à Diretoria, aprovando os resI - Programar, organizar, dirigir,
pectivos editais;
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Divisão Financeira;
VI - Aprovar as licitações reanzadas sof a forma de convite, relaII - Assessorar o Diretor de Admitivas às atividades da Dívtsão de Manistração em matéria de sua competerial e da Divisão de Coordenação
tência;
Auxlüar ;
III - Supervísionar e orientar as
atividades dos Distritos Rcdovtárlcs
VII - Aprovar os projetos e rer..pectívas alterações para instalação de
Federais em matéria de sua compeunidades da Administração Central,
tência;
ouvida a autoridade interess ada;
IV - Elaborar e acompanhar a
programação financeira do exercício,
VIII - Promover a locação de
propondo modificações sempre que o
imóveis destinados à mstaracao' UI:
comportamento da receita ou da desunidades' do DNER, na Adnunístrapesa o exigir;
çâo Central;
V - Adotar provídêncías para a
IX - Propor ao Vlce- Diretor-Geexecução da programação fínancetra
ral o arrendamento de próprios do
e dos cronogramas de desembólso:
DNER;
VI - Promover a transferência. de
X - Autorizar a conteateçao ce
quotas do Fundo Rodoviário Nacional
seguros em geral;
para Estados, Territórios, Distrito
Federal e Municípios, de acôrdo com
XI - Promover, no âmbito da Ada legislação vigente e com a proministração Central e <1e .icoroo com
gramação financeira;
as normas vigentes, a alienação de
VII - Manter atualizado o Plano
material permanente, equipamentos,
de Contas do DNER;
máquinas e veículos;
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VIII - Promover a escrituração
das operações de caráter orçamentário, financeiro e patrimonial, bem co-

mo a de custos;
IX - Manter o contrôle das operações de
DNER;

crédito

firmadas

pelo

X - Orientar e manter. contrôle
sôbre o registro das atdvicíades de
caráter orçamentário, rínancetro, patrimonial e de apropriação de custos;

XI - Promover, mediante aposição
do "Pague-se" nos documentos de
despesa, os pagamentos regularmente
autorizados de acôrdo com 8 programação orçamentária e financeira. do
Departamento;
XII - Supervisionar as atividades
de arrecadação da receita;
XIII - Promover, após a deyi.da
autorização, a devolução ou substdtuiçào de cauções e depósitos, bem como
o recolhimento de consignações;
XIV - Mandar proceder a levantamentos de balancetes e demonstratívos
mensais de caráter orçamentário, financeiro, patrimonial e de custos;
XV - Promover a consonôacao e
análise dos balancetes demonstrativos
a que se refere o inciso XIV dêste artigo, a fim de evidenciar os resultados das operações e ractntar o acompanhamento e avaüaçào dos programas de ação do DNER;

XVI - Encaminhar ao Diretor de
Administração, dentro dos prazos legais, os balanços orçamentários, nnanceiro e patrimonial, acompanhados
da demonstração das variações patrimoniais;
XVII - Indicar à Dívraãc de Orçamento e Controle a necessidade de
abertura de créditos adicionais e de
reformulaçâo do orçamento, analítico;
XVIII - Fazer manter atuanzada
a relação dos responsáveis por dínhetros e valores;
XIX - Fazer manter o registro ccs
responsáveis por suprimentos;
XX _ Promover e nscanzar a prestação de fiança pelos Tesoureiros e
agentes pagadores;
XXI - Mandar proceder a tomada
de contas do 'I'esoureíro-Geraj c de
outros responsáveis por dinheiros e
valores;

EXECUTIVO

XXII - Manter regtstro das vinculações resultantes de operações ue
crédito efetuadas à conta do Fundo
Rodoviário Nacional pelos l:!;stados,
Municípios, Dístrito Federal ou Ter-

rttónos:

XXIII - Promover o atendimento
das düígêncías de caráter rtnancen-o
determinadas pelo Tribunal de CO:i1tas da União e por outros orgaos de
contrôle;
XXIV - Solicitar os serviços ce
Audítorta Financeira, sempre que juigar necessário;
XXV - Exercer as competencaas
comuns aos Chefes de Dívísão COHt;;tantes do art. 122.
SUBSEÇAo

III

Do Chefe da Divisa0 de M atenUt

Art, 108. Compete ao Chefe da Dlvisão de Material:
I _ Programar, organizar, cüngrr,
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Dívisâo de Material;
TI - Assessorar o Diretor de ACi·
ministração em matéria de Sua COmpetência;

lI! ..,.- Supervtstonar e orientar UG
atividades dos Dístrítos Rodovianos
Federais em matérta de sua compctência;
IV - Submeter ao Diretor ue Atl~
mínístração normas referentes a. padronização, especificação, cíassinoeçâo, e codífícaçào de material, e bem
assim às operações- de aquíslçâo rece ..
cimento, guarda, movimentação e unIízaçào, objetivando a uniformidade de
critério e procedimento na admímstração de material;
V - Promover a divulgação sistemática de dados e elementos retercntes a preços, fontes de suprtmente.
tendências do mercado e disponibilidade de materiais, equipamentos e matérias-primas, objetivando a contínuidade nos fornecimentos, correção de
anomalias, amplíação no mercado fornecedor e redução dos custos de aqutsiçâo:
VI - Promover estudos de avauaçào de desempenho, resístêncía, qualidade e durabilidade de matértas-prtmas, materiais e equípamentoe:
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VI! - Promover a constante atuaItzaçào do catálogo de material uo
DNER;

VIII
Programar e coordenar. a
prevísão anual das necessidades de
material de consumo e permanente;
IX - Consolidar as previsões d~
consumo para fins de programação
de aquisições, controle de estoques e
elaboração da proposta orçamentária;
X - Promover pesquisas e cstuoos
de mercado para obtenção de dauos
e elementos necessários às atividades
de compra;
XI - Promover a eíaooraçac do ca-
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SUBSEÇÃO IV

Do Chefe da Divisâo de Coorttenaçao
Auxiliar

Art. 109. Compete ao Chefe da DiVISa0 de Coordenação Auxiliar:

I Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as attvídades da Dívísão de Coordenação
Auxiliar;
II _ Assessorar o Diretor de Admrnistraçâo em matéria de. sua computêncía:
III - Supervisionar e orientar as
atividades dos Distritos Rodoviários
Federais em matéria de sua compelendário de compras;
tência;
IV- Promover, na .Admrnístraçao
.xn - Promover a a valíação da ca-, Central,
a avaliação e demais medípaoidade técnica e da idoneidade rt.
das necessárias à locação e arrendanancen-a de fornecedores;
menta de imóveis para ínstalaçào -Ic
XIII - Promover, na Administra··- --- dependências do DNER;
çâo Central, a aquísíção, recepçao.
V - Fazer elaborar, em arttcutaçao
guarda e distribuição de material, VeIcom as unidades interessadas e espcculos e equipamentos;
cíalízadas, projetos, desenhos. detalhes, croquis explicativos, plantas e
XIV - Convocar membros das um
alterações necessárias à instalação de
dades especíalízadas para colaboraunidades na Admínístração Central;
rem na elaooraçâo de normas e Ins.
truções sõbre esnecmcaçao, aquieíçao
VI - Promover. na Aummístraçao
Central, a fiscalização das obras e
recebimento, guarda, transporte e utiserviços de reforma de imóveis e de
lização de matérias-primas, matertats
modificações, melhoramentos e ame equipamentos;
plíaçâc de dependências;
XV - Promover e fiscalizar a presVII - Fazer manter atualizado o
taçàc de fiança pelos responsáveis Pl.lregistro patrimonial do DNER, bem
la guarda de bens ou materiais, quancomo a relação dos responsáveis pelo
do o exigir a Iegíslaçãc:
patrimônio:
VIII - Submeter à aprovação do
XVI - Promover a contratação de
Diretor de Administraçâo normas refretes para o transporte de material.
lativas a tnventáa'íos de bens móveis e
veiculas e equipamentos;
inspeção de imóveis;
XVII - Promover inspeções perióIX - Fazer elaborar, de acôruc
dicas em depósitos e almcxarífados;
com as unidades Interessadas, e promover a observâncía de normas relaXVIII - Promover, pertódíeamente,
tivas à distribuição e redistribuição de
a consolidação dos inventários parciais de material em estoque, por umbens móveis, exceto equipamento rodoviário;
dade administrativa;
X - Determinar inspeções de unoXIX - Promover e coordenar ti.
veis e verífícações de tombamentos
transferência de material em estoque,
em todo o DNER;
de consumo ou permanente, entre DIStritos, e entre estes e a Administraçao
XI - Propor normas, bem como
Central;
baixar e promover a observância de
instruções relativas à vígtíâncra, seguXX - Manter-se permanentemente
rança, prevenção contra tncendío, utainformado sôbre a posição das coteIízaçao e conservação de ímoveís,
çôes destinadas à aquísíçao de ma teXII - Aprovar a programaçao dos
rial, veículos e equipamentos;
serviços de limpeza das dependências
XXI - Exercer as competência.')
do DNER, na Administração Central;
comuns aos Chefes de Divisão consXIII - Submeter a aprovação do
tantes do art. 122.
Diretor de Admtnístraçao normas re-
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lativas à classificação, disposição, tra-

mttaçào e arquivamento de documentos;
XIV - Articular-se com a Divisao
de Processamento de Dados e Do
cumentaçâo objetivando a microfilmagem de documentos;
XV - Manter-se articulado com o
Arquivo Nacional, objetivando a trane-

ferêncía de documentos:
XVI -

Promover,

no

âmbito

(1)

Admímstraçào Central, a execuçao e
o ccntrôle de serviços de comumcaçac
interna, inclusive rêde telefônica;
XVII - Aprovar programas de assistência técnica e de Inspeção perió-

dica na rede de telecomunicações;
XVIII - Submeter ao Diretor de
Administração expedientes relativos

ao aumento de ligações na rede de t-~
Iecomunícacôes e demais providencias
que envolvam a partdcipação dos .órgãoa oficiais competentes;
XIX - Administrar o sistema de
transporte de servidores da Admímstraça Central:
XX - Apurar, na Administração
Central, responsabilidades em casos De
acidentes e infrações que envolvam
veículos do DNER;
:XXI - Emitir requisições regularmente autorizadas e fornecer as passagens correspondentes, bem como 01'ganízar e manter atualizado, para l15·)
e conveniência dos interessados, sistema de informações sôbre meios de
transporte nacional e internacional;
XXII - Encaminhar, mensalmente,
ao Diretor de Admínístraçâo, demons..
trativos de requisições de passagens.
indicando objetivos de viagens, meio
de transporte, trechos, datas, custos e
beneficiados;
XXIII - Exercer as competências
comuns aos Chefes de Divisão conetantes do art. 122.
SEÇÃO VI

Dos Titulares dos orscce ela
Procuradoria-Geral
SUBSEÇÃO I

Do Procurador-Geral

Art. 110, Compete ao ProcuradorGeral:
I - Planejar, organizar, dirigir, 01'1entar, controlar e coordenar as atividades da Procuradoria-Geral;

II - Assessorar o Diretor-Geral e o
Vice-Diretor-Geral em matéria de sua.
comvetência:
In - Representar o DNER em
juizo, pessoalmente ou por íntermerno
de Procuradores ou advogados:
IV - Designar Procuradores para
substituir os que estiverem arastaüos
do exercícío de suas funções;
V - Aprovar a mnícaçao de Procurador para chefiar Procuradoria Distrital e designar o Chefe da unidade
da Procuradoria-Geral no Distrito Federal;
VI - Autorizar a instauraçao cc
procedimentos judiciais;
VII - Receber a citação inicial do
DNER ou designar os Procuradores
que poderão recebe-la;
VIII - Autorizar, ouvido o DiretorGeral, os Procuradores a transígtr
confessar, renunciar, desistir e firmar
ccmpromíssos:
IX - Requisitar informações e oocumentos indispensáveis à defesa 1:.1.··
dtcíal e extrajudicial do DNER;
X - Exercer as competências comuns aos Diretores Setoriais constantes do art. 121.
8UBSEÇAO l i

Do SUbprocurador-Geral
Arü. 111. Compete ao Subprocurador-Geral:
I - Programar, organizar, dírtgar.
orientar, controlar e coordenar as ata.
vldades da Subprocuradorla-Geral ;
Il - Assessorar permanentemente
o Procurador-Geral;
III - Substituir o Procurador-Geral em suas faltas e impedimentos;
IV - Atender a rotina dos servíçcs
da Procuradoria-Geral, em consonância com a orientação do ProcuradorGeral, visando à unifonnidade de
ação e orientação jurídica;
V - Exarar o "visto" nos mandados judiciais de execução de sentença;
VI - Promover, por intermédio de
grupos especializados, comissões distritais ou especialistas, pertcías JUd.1·
cíaís ou extrajudiciais, que interessem
à defesa do DNER, bem como ava-

ATOS DO

Iíaçôes de imóveis para fins de desapropriações, fazendo encaminhar seus
resultados e conclusões às unidades
interessadas.
SUBSEÇAO

m

III - Promover o estudo e a elaboração de minutas de instrumentos
obrigacionais de mterêsse do DNER;
IV - Promover. na administração
Central, a elaboração dos ínstrumentos obrigacionais de interésse do
DNER;

DO Chefe da F' SubproeuraàOTUt

Art. 112. compete ao Chefe da 111Subprocuradoría:
I - Programar, organizar, dírrgu-,
orientar, controlar e coordenar as
atividades da Subprocuradoria;
TI - Assessorar o Procurador-Geral
em matéria de sua competência;
IH - Atuar consultivamente nos
assuntos encaminhados à Procuradoria-Geral que envolvam questões ue
indagação jurídica;
IV - Promover o estudo ou a elaboração e opinar sôbre anteprojetos
e projetos de leis, decretos, regulamentos e demais atos de natureza jurídica de Interêsse rodoviário;
V - Promover o exame e opinar nos
processos relativos a inquéritos admtnistratlvos e sindicâncias, quando o
seu julgamento couber à Direção Su-perior;
VI - Assessorar, quando solicitado,
os demais órgãos do DNER na elaboração de normas, instruções e outros
atos administrativos;
VII - Orientar e supervisionar as
atividades jurídicas dos Distritos. Rodoviários Federais em matéria de sua
competência;
vm - Supervisionar a elaboração
de ementário de legislação e [urtsprudêncía;

IX - Exercer, no que couber,
competências comuns aos Chefes
Divisão constantes do art. 122.
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SUBSEÇÃO IV

Do Chefe da 2n Subprocuradoria

Art. 113. compete ao Chefe da 2n
Subprocuradoria:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Subprocuradorta:
Il - Assessorar o Procurador-Geral
em matéria de sua competência;

V - Interpretar e opinar conclusívamente sôbre condições contratuais;
VI - Autorizar o exame, registro
e contrôle das procurações que devam produzir efeitos perante o DNER.
quando apresentadas na Administração Central, bem como elaborar as
que devam ser outorgadas pelo DNER;
VII - Orientar e supervisionar as
atividades jurídicas dos Distritos Rodoviários Federais em matéria de sua
competência;
VIII - Exercer, no que couber, as
.competêncías comuns aos Chefes de
"Dívlsâo constantes do art. 122.
SUBSEÇÃO

v

Do Chefe da 3 Suõprocurtuiorui
n

Art. 114. Compete ao Chefe da 3.a
Subprocuradorla:
I - Programar, organizar, dírtgtr,
or1entar, controlar e coordenar as atividades Cla Subprocuradorta;
Il - Assessorar o Procurador-Geral
em matéria de sua competência;
III - Promover os meios para a
defesa judicial do DNER;
IV - Orientar e supervtstonar o
exercício das atividades judiciais e de
contencioso administrativo nos Distritos Rodoviários Federais;
V - Assessorar a Diretoria de Pessoal nas questões relativas a precessoe judiciais de natureza trabalhista
e de acidentes do trabalho;
VI - Colaborar com a la Subprocuradoria na elaboração do ementârio de jurisprudência dos tribunais:
VII - Exercer, no que couber, as
competências comuns aos Chefes de
Divisão constantes do art. 122.
SUBSEçAO VI

Do Chefe da 4 n Suoprocurtuioría:

Art. 115. Compete ao Chefe da 4"
Subprccuradoria:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar e coordenar as atividades da Subprocuradorra.;
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II - Assessorar o Procurador-Geral
em matéria de sua competêncíu;
lU - Orientar e supervisionar o
exercício das atividades jurídicas, relacionadas com o uso e acesso às rodovias federais, estabelecimento de
servidões, direito de vizinhança nas.
faixas de domínio e desapropriações;
IV -

Supervisionar a fiscalização,

por parte dos Distritos Rodovlárics

Federais, do cumprimento das obrigações assumidas por terceiros nos assuntos a que se refere o item ante-

nor:
V - Promover o estudo e a eiaooração de minutas de instrumentos
contratuais referentes a imóveis;
VI - Assessorar as demais unidades do DNER quanto aos aspectos legais nas operações de aquisição,· ar-

rendamento, locação, alienação, doação ou comodato de bens ímóveía;

VII - Promover a elaboração de
contratos relativos a imóveis na administração Central;
VIII - Promover o exame da legalidade e legitimidade dos titulas aquisitivos de propriedade dos benes imóveis do DNER, bem como a sua regularização jurídica;
IX ~ Promover a preparação e oontrôle dos atos declaratórios de utilldade pública;
X - Orientar e supervisionar al!5
desapropriações amigáveis procedidas
pelos Distritos Rodoviários Federais.
XI - Exercer, no que couber. as
competências comuns aos Chefes de
Divisão constantes do art. 122.
cAPiTULO III

Dos Titulares dos orçãoe EXecutivo:'!
Regionais
SEçÃO I

Do Chefe de Distrito Rodoviár2f)
Federal

Art. 116. Compete ao Chefe do Dístrito Rodoviário Federal:
I ~ Planejar, organizar, dirigir, ort-.
entar, controlar e coordenar as attvidades do DRF;
II ....;... Representar o DNER na Jurisdição do DRF, nos limites de sua
competência regimental;

EXECUTIVO

III - Promover reuniões de coordenação;
IV - Indicar ao Diretor-Geral engenheiro para exercer o cargo de Sub..
chefe do DRF;
V - Indicar ao Procurador-Geral
procurador para chefiar a Procuradoria Distrital;
VI - Propor ao Vice-Diretor-Geral
a lotação do pessoal do DRF, bem como a remoção de servidor para outra,
unidade do DNER;
VII - Localizar 05 servidores do
DNER nos setores do DRlI';
VIII - Designar servidores do DRF
para o exercício de função gratificaela e de cargo de confiança e dispensá-los, assinando os atos respectivos
e encaminhando-os à Diretoria de'
Pessoal para publfcaçao;
IX - Promover, em articulação com
a Diretoria de Pessoal, a realização de
programai> de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
X - Opinar, quando fór o caso, sõbre os assuntos referentes ao pessoal
em exercício no DRF;
XI - Autorizar, no âmbito do DRJl'
e de acôrdo com as normas vigentes',
a badxa e a alienação de material de
consumo;
XII - Promover, no âmbito do DiStrito e de acôrdo com as normas vtgentes, a alienação de material permanente, equipamento, máquinas e
veiculas, cuja baixa tenha sido autorizada pelo Conselho Administrativo;
XIII - Promover a elaboração do
cadastro imobiliário;
XIV - Contratar, de acôrdo com
as normas vigentes, a locação de imóveis para instalação de serviços do
DRF;
XV - Aplicar as penalidades ceotveís nos incidentes ocorridos na prestação de serviços, execução de obras
e fornecimento de material;
XVI - Ordenar o empenho de despesas, movimentar os recursos financeiros do Distrito Rodovíártc Federal,
e, no pagamento de despesas assinar
cheques ou ordens bancárias em conjunto com o Tesoureiro, de acôrdo com
as normas reguladoras do assunto,
XVII
Promover as medidas
necessárias ao calculo e à distribuição' aos Municípios, das quotas do
Fundo Rodoviário Nacional;
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XVIII - Observar, no pagamento
das despesas, a programação orçamentária e financeira do Distrto;
XIX - Conceder suprimentos, bem
como aprovar as respectivas prestações de contas, dando ciência, da
concessão e da aprovação, à Divisão
Financeira;
XX - Acompanhar, junto aos órgãcs arrecadadores, o recolhimento
das receitas do DNER.;
XXI - Promover a fiscalização da
execução de obras e serviços adjudicadas;
XXII - Promover as medidas de
oontrôle das obras e serviços delegados, de acôrdo com os dispositivos estabelecidos nos convênios;
XXIII
Designar comissões de
classificação dos materiais escavados
em obras e serviços adjudicados, sob
sua presidência ou de representante,
ressalvada a participação da Divisão
competente;
XXIV - Aprovar e encaminhar à
Administração Central medições e
avaliações de serviços e obras, autorizando, quanto ao mérito, a realização dos respectivos pagamentos, mediante aposição do "visto" nos documentos de despesa, de acôrdo com
as normas vigentes;
XXV - Decidir sôbre as questões
pertinentes à administração eos ccntratos sob sua jurisdição;
XXVI - Decidir sôbre incidentes
contratuais dando ciência à Divisão
competente;
XXVII - Propor alterações de contratos afetos ao DRF;
XXVIII - propor a lavratura de
aditivos contratuais;
XXIX - Promover, em face . de
ocorrências imprevisíveis, as medidas
de emergência necessárias ao imediato restabelecimento do trânsito
nas rodovias federais;
XXX - Autorizar, de acôrdo com
as normas próprias, os acessos à faixa de dominio e à pista de rolamento das rodovias federais e impedir
aquêles que comprometam a segurança do trânsito;
XXXI - Autorizar a travcsera ou.
ocupação da faixa de dominío. das
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rodovias federais sob sua jurisdição,
para fins de prestação de serviços de
utilidade pública, de acôrdo com as
normas vigentes;
XXXII - Dar execução às normas
baixadas pelo Conselho Administrativo em obediência ao disposto no artigo 42, item I, inciso 6;
XXXIII - Diligenciar no sentido
de serem efetivadas tempestivamente as desapropriações necessárias às
atividades rodoviárias;
XXXIV - Promover medidas necessárias à autorização de trânsito de
veiculos e transporte de cargas com
dimensões ou pesos excedentes, articulando-se, quando necessário, com
os Distritos em cuja jurisdição devam
transitar;
XXXV - Promover, no âmbito ce
'sua jurisdição, a fiscalização do ser
viço de transporte comercial;
XXXVI - Propor alteração, acréscimo ou supressão do número de horários de linhas de transporte comercíal:

XXXVII - Promover a organização
e atualização de registros dos transportadores e das linhas de transporte
comercial na jurisdição do DRF;
XXXVIII - Diligenciar para que
sejam realizados os levantamentos
necessários à atualização de informações sôbre a rêde rodoviária;
XXXIX - Manter articulação com
órgãos rodoviários dos Estados, Territórios, Municipios e Distrito Federal,
objetivando o cumprimento, perante
o DNER, de suas obrigações estabelecidas na legislação pertinente;
XL - Autorizar e aprovar licitação sob a forma de convite, bem como formalizar os oonsequentes atos de
contratação, de acôrdo com as normas vigentes;
XLI s: Exercer, no que couber, as
competências constantes do artigo
121, itens I - II - VI - VII - VIII
~

IX ~ XI - XII - XIV - XV XVII - XVIII XIX - XX XXI - XXII - XXIII - XXIV XXV - XXVI ---: XXVII - XXIX
_ XXX XXXI XXXII
XXXIII - XXXIV - XXXVI

XXXVIII - XXXIX - e XL e do
artigo 122, itens V - VI - XVII
XXVI - XXXII e XXXIV.
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SEÇÃo TI

Do Subchefe de Distrito Rodovidno
Federal

Art. 117. Compete ao Subchefe de
Distrito Rodoviário Federal:

I -

Assessorar permanentemente o

Chefe do Distrito;

II -

Substituir o Chefe do DR1l'

em seus impedimentos;
UI - Apresentar ao Chefe do DRF,
mensalmente, mapas de alterações ao
cadastro de pessoal;

IV - Autorizar o afastamento de
servidores para prestação de serviços fora da sede do DRF, bem como

requisitar as diárias respectivas;
V - Conceder as ajudas de custo
referentes à localização de pessoal
na jurisdição do DRF e por afasta-

mento superior a trinta dias, de
acôrdo com as normas vigentes, bem
como diárias de viagens;

VI

Fazer

inventariar os bens

móveis e imóveis;

VII - Autorizar a saída, da jurrsdíção do DRF, de veiculas do Distrito;
VIII - Autorizar requisições de passagens para servidores a serviço do
Distrito Rodoviário Federal;
IX - Coordenar a elaboração da
proposta orçamentária anual;
X - Apresentar ao Chefe do DRF,
periodicamente, balancetes e demonstrativos de caráter financeiro, patrimonial e de custos;
XI Promover a elaboração do
relatório anual das atividades do
DRF;
XII - Exercer outros encargos que
lhe forem atribuídos pelo Chefe do
DRF.~
..
SEÇÃO In

Do

Engenheiro Residente

Art. 118. Compete ao Engenheiro
Residente:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar, coordenar, fiscalizar e executar as atividades de

construção, conservação, melhoramen_
to e restauração, a cargo da Residência;
II - Propor a designação do seu
s.rbstítuto eventual;
III - Propor a designação e a dispensa dos Chefes das unidades da
Residência;
IV - Exercer ação disciplinar sõbre seus subordinados, podendo apl1c: r penas até o limite de suspensão
por 15 (quinze) dias e propor ao Chefe do DRF as que escaparem à sua
alçada;
V - Aprovar a escala de férias do
pessoal;
VI - Requisitar material permanente e de consumo;
VII - Receber, conferir, guardar e
distribuir materiais, equipamentos,
máquinas, veículos, aparelhos e acessórios em geral;
VIII - Executar e fiscalizar serviços de construção civil em geral;
IX - Realizar as medições e avaliações dos serviços e obras adjudicados;
X - Fiscalizar a execução de obras
e serviços delegados;
XI - Controlar e fiscalizar a regularidade do desempenho dos executantes de obras adjudicadas;
XII - Propor ao Chefe do DRF.
quando fôr o caso, penalidades e
prorrogações de prazos na execução
de obras;
XIII - Elaborar e executar programas de inspeção periódica nos trechos das rcdovíaa sob jurtsdiçâo da
Residência, objetivando sua permanente conservação;
XIV - Elaborar estudos e pesquisas na rêde em regime de conservação, para programação de melhoramentos e restaurações;
XV - Encaminhar, periódicamente, à Chefia do DRF, dados e informações referentes a obras e serviços
em execução;
XVI
Zelar pelo cumprimento
das normas de procedimento e da
programação das atividades da Políc-ia
Rodoviária Federal, na sua jurisdição;
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XVII - Zelar pela segurança e regularidade do trânsito e do tráfego
na rêde rodoviária sob sua jurisdição;
XVIII - Fiscalizar a faixa de domínio das rodovias federais para que
seja mantida desimpedida e devidamente cercada, e zelar pelas obras
complementares instaladas, em beneficio da correta utilização da rodovia;
XIX Promover, na jurisdição
da Residência, e à vista de ocorrências imprevisíveis, as medidas de
emergência necessárias ao imediato
restabelecimento do trânsito;
XX - Exercer outros encargos que
lhe forem atribuídos pelo Chefe do

DRF.
SEçAo IV

Do Engenheiro-Chefe de Bscrttórto
de Fiscalização

Art. 119. Compete ao EngenheírcChefe de Escritório de Ffscallzaçâo:
I - Programar, organizar, dirigir,
orientar, controlar, coordenar, fiscalizar e executar as atividades de
construção e conservação a cargo do
Escritório de Fiscalização;
II - propor a designação do seu
substituto eventual;
III - Propor a designação e a drspensa dos Chefes das unidades do
Escritório de Fiscalização;
IV - Exercer ação disciplinar sôbre seus subordinados, podendo aplicar penas até o limite de suspensão
por 15 (quinze) dias e propor ao Chefe do DRF as que escaparem à sua
alçada;
V - Receber, conferir, guardar, e
distribuir materiais, equipamentos,
máquinas, veículos, aparelhos e acessórios em geral;
VI - Executar e fiscalizar serviços
de construção civil em geral;
VII - Realizar as medições e avaliações dos serviços e obras adjudicados;
VIII - Fiscalizar a execução de
obras e serviços delegados, sob sua
jurisdição;

IX - Controlar e fiscalizar a regularidade do desempenho dos executantes de obras adjudicadas;
X
Propor ao Chefe do DRF,
quando fór o caso, penalidades e
prorrogações de prazos na execução
de obras;
XI - Encaminhar, periodicamente,
à Chefia do DRF, dados e informa-

ções referentes a obras e serviços em
execução;
XII - Zelar pela segurança e regularidade do trânsito edo trafego
na rêde rodoviária sob sua Iuríadíção;
XIII ~ Fiscalizar a faixa de domtnio das rodovias federais para que
seja mantida desimpedida e devidamente cercada, e zelar pelas obras
complementares instaladas, em benefício da correta utilização da rodovia;
XIV ~ Promover, na jurisdtção ao
Escritório de Fiscalização e à vista de
ocorrências ímprevistveís, as medidas
de emergência necessárias ao imediato restabelecimento do trânsito;
XV - Exercer outros encargos que
lhe forem atribuídos pelo Chefe do
DRF.
CAPITULO IV

Da Competência Comum aos Titula..
ree de Cargos de Direção
e de Chefia
SEÇÃO I

Da

Responsabilidtuie Fundamental
dos Titulares de Cargos
de Direção e de Chefia

Art. 120. Constitui responsabüídade fundamental dos tttulares de
cargos de direção e de chefia, em todos os níveis, promover o desenvolvimento funcional dos respectivos subordinados e a sua integração nos
objetivos do DNER, cabendo-lhes especialmente:
a) propiciar a formação e o desenvolvimento, nos subordinados, de noções, atitudes e conhecimentos a respeito dos objetivos da unidade a que
pertencem e do Departamento;
b) promover o treinamento e aperfeiçoamento de seus subordinados,
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orientando-os na execução de suas
tarefas e fazendo crítica construtiva
do respectivo desempenho funcional;
c) treinar permanentemente o seu
substituto e promover, quando não
houver inconvenientes de natureza
administrativa ou técnica, a prática
de rodízio entre seus subordinados, a

fim de permitir-lhes adquirir visão
integrada da unidade;
d) incentivar entre os subordinados
a criatividade e a participação crítica na formulação, na revisão e no
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, bem como nas decisões técnicas e administrativas da unídade ;
e) criar e desenvolver fluxos de informações e comunicações internas na
unidade e promover as comunicações
desta com as demais unidades do

DNER.
SEÇÃO II

Da Competência Comum

aos Diretores Setoriais
Art. 121. Compete a todos e a cada
um dos Diretores Setoriais:
I - Expedir instruções reguladoraa
das atividades especializadas a seu
cargo;
II Dirigir-se, diretamente, em
objeto de sua competência, aos diferentes órgãos do DNER, bem COmo
a outras entidades públicas e privadas;
In - Promover reumoes com voe
chefes das unidades sob sua direção,
e dêstes com representantes das demais Diretorias, para coordenação
das atividades gerais do DNER e específicas do órgão que dirige;
IV - Apreciar em grau de recurso as decisões dos Chefes de Dívísâo:
V Aprovar, nos limites de sua
competência, matérias propostas pelos
Chefes de Divisão;
VI - Delegar competências especificas ao seu cargo, com ciência prévia do Vice- Diretor-Geral ;
VII - Conhecer previamente de delegações de competência dos cheres
das unidades administrativas sob sua
direção;
VIII - Submeter à consideração da
Direção Superior os assuntos que excedam à sua competência;

IX - Despachar com o DiretorGeral e com o Vice-Diretor-Geraj;
X - Participar das reuniões do
Conselho Administrativo e de outras
para as quais seja convccaáo pele Diretor-Geral ou pelo Vice-Diretor-Ge_
ral, relatando os assuntos que lhe forem distribuídos;
XI - Propor ao Vice-Diretor-Geral
a criação, transformação, ampliação,
fusão ou extinção de unidades administrativas de nível subdivisional;
XII - Avocar, para sua análise,
julgamento ou decisão, quaisquer
questões ou assuntos no âmbito do
órgão sob sua direção, que não sejam da competência de autoridade S:;Jperior ou que não tenham sido por
esta avocados;
XIII - Propor ao Vice-Diretor-Geral a lotação e suas modificações, bem
como a remoção dos servidores do orgão sob sua direção;
XIV - Promover a contratação de
pessoas físicas ou jurídicas para a
realização de trabalhos que não possam OU não devam ser ex-ecutados diretamente pelo DNER;
XV - Encaminhar à Diretoria de
Pessoal relação do pessoal lotado no
órgão que dirige e que deva ser incluído ou excluído do regime de tempo integral e dedicação exclusiva;
XVI - Fazer indicações ao DiretorGeral para o provimento de cargos em
comissão, cargos de confiança e funções gratificadas, no âmbito do órgão sob sua direção;
XVII - Constituir e extinguir grupos de trabalho no âmbito do órgão
sob sua direção;
XVIII - Indicar ao Vice-DiretorGeral servidores para integrarem órgão ou comissões estranhas ao órgão
que dirige;
XIX - Submeter ao Vice- DiretorGeral sugestões sôbre programas e
atividades de caráter técnico-cultural
a que se refere o artigo 21 do Decreto-lei nv 512, de 21 de março de 1969:
XX - Determmar sindicâncias e
instauração de processo admíntstrative ou disciplinar para apuração de
irregularidades eni qualquer setor sob
sua direção;
XXI - Preenche, e expedir boletins de merecimento, elogiar servido-
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res e exercer acâo disciplinar, podendo aplicar peuns até o limite dó!
suspensão por 30 (trinta) dias;
XXII - Prouunclar-se sôbre pedidos de lícenca doa sei vidcres lotados no órgão' G;)"::! sue direção, cuja
concessão dependa da anuência do
DNER;

XXIII - Autorizar plantões e serviços extraordmenos não víncuiados
ao regime de tempo integral e dedi ~
cação exclusiva;
XXIV - Auto-izar afastamento de
servidores para prestação de serviços
fora da sede, cem como requisitar as
diárias respectivaa;
XXV - Autouzar a expedlçâo de
certidões e atestados, relativos a assuntos especificas do órgão sob sue
direção;
XXVI - Det.ecmínar o arquivamente de papéis e processos relacíonados com o ór5"'VJ que dirige;
XXVII passagens;

Autoriza: a requisição de

XXVIII - Fazer cumprir. através
dos órgãos que lhe são subordinados,
.a programação relativa à distribuição
ou redistribuição sístemátdca de equipamento em geral, visando à sua uniformização e à maxínuzaçao de produtivídade em cada unidade;
XXIX - Manter ·se permanentemente informado sôbre a execução
dos programas e tarefas das unidades sob sua direção;
Requisitar material permanente e de consumo;
XXXI - Apreciar e consolídar 08
programas de trabalho dos setores Que
Integram o órgão sob sua direção, bem
como as eventuais alterações;
XXXII - Encaminhar à Divisão
de Orçamento e Contrôle, devidamente conschdada, e com base MS
programas de atividades, a proposta
orçamentária para o axercíelo seguinte, correspondente ao órgã-o sob
sua direção;
XXX -

XXXIII - Acompannar o cescnvolvimento da execução física e nnanceira dos programas e atividades
a cargo do órgão que dirige;
XXXIV - Formar, sob a orienta..
çâo da Divisão de Processamento de
Dados e Documentação, acervo biblío-
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gráfico e de documentaçao relativo a
normas, especificações, procedímentos, métodos ,e manuais de eervico. es~
oectrícamente relacionados com as
attvtctcoes do órgão que dirige;
XXXV - Manter Intercâmmo com.
1ns,tituiçães e órgãos rodovíàrtos. no
País .e no exterior, com Vistas ai) 00nheclmentc:' e. divulgaçao de novos
métodos, técnícas e procedimentos;
XXXVI - Sugerir à Direçiio Superior a filiação do DNER a' entidades nacionais e estrangeiras CUjas finalidades se correlacionem com as do
órgão que dírtge;
XXXVII - Autorizar a lavratura
de aditivos admitidos em ínstrumentos contratuais;
XXXVITI - Submeter ao Vice-DIretor-Geral, antes da aprectaçâo neio
Conselho Administrativo, propostas
de alterações de contratos afetos ao
-órgão que dirige;
XXXIX ~ Promover a avanacao,
para fins cadastrais, do desempenho
técnico de pessoas físicas e jurídicas
contratantes de serviços, obras e fornecimentos, artdculan-íc-aa para ISSO
com o Grupo Executiv:l de Concorrências e a êste fornecendo os elementos necessários aos competentes
registros;
XL - Apresentar ac Diretor-Geral, anualmente, o relatório das atividades do órgão sob sua direção.
SEÇÃO f i

Da Competênda Comum aos
de Divisão

Cnetes

Art . 122, Compete a todos e a cada
um dos Chefes de Divisão;
I - Dirigir-se diretamente. em assuntos e no grau de sua competência, às unidades do DNER, bem como
a outras entidades públicas e privadas;
TI - Propor ao Diretor Setorial as
medidas necessárias à organização e
funcionamento das unidades integrantes da Divisão;
FH - Delegar competência especifica ao seu ca-rgo, com ciência prévia do Diretor Setorial;
IV - Submeter ao Diretor Setorial, devidamente informados, 0.5 as-
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suntos que escapem à sua competênela;
V -

Despachar com o Diretor Se-

torial;
VI - Prover a autoridade superior
de dados e informações sôbre as atividades a seu cargo;
Vil - Promover e preatdtr reuniões
de coordenação com Os responsáveis
pelas diferentes unidades que lhe sâo
subordinadas;
VilI - propor ao Diretor Setorial
a criação, transformação, ampliação,
fusão ou extinção de unidades administrativas de níve; subdívisional no
âmbito da Divisão;
IX - Avocar, para sua análise, julgamento ou decisão, qualquer questão ou assunto que, no âmbito da Divisão. não seja de competência específica do Diretor Setorial ou »ão tenha' sido por êste avocano.
- -"X - Opinar, quando Iôr o caso, sôbre os assuntos referentes ao pessoal
em exercício na Divisão. E: propor ao
Diretor Setorial a lotação do órgão
sob sua Chefia;
XI - Promover a contratação de
pessoas físicas ou jurídicas para a
realização de trabalhas que não possam ou não devam ser executados diretamente pelo DNER:
XII - Propor à Diretoria de Pessoal a inclusão ou exclusão, no regime de tempo integral e dedícaçâo
exclusiva, do pessoal lotado na Di-

visão.
XIII -

Propor à aprovação do Diretor Setorial os nomes dos servidores que devam exercer. nas diferentes unidades do órgão sob sua chefia, funções gratificadas e cargos de
confiança, bem como os respectivos
substitutos eventuais;
XIV- Jndícar ao Diretor Setorial
servidores lotados na unidade que
chefia para Integrarem órgãos ou comissões estranhas à Divisão,
XV - Propor à Diretoria de Pessoal a realízaçâo CLe programas de
treinamento e ao erfeiçoamentc para
os servidores da Dívísâo,
XVI - Preencher e expedir boletins de merecimento. elogiar servidores e exercer ação díscíplínar, podendo aplicar penas até o Iímíte de suspensão por 15 (quínzer días;
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XVII - Opinar sôbre pedidos de
licença. requisição e remcçâo de Servidores do órgão que dirige:
XVIII - Organizar a Escala de

férías ;
XIX -

Autorizar afastamento de
servidores para presvaçâo de serviços
fora da sede, bem C<)UlO requisitar as
diárias respectivas;
XX - Determinar o arquívamentn
de papéis e processos no grau da sua
competência;
XXI - Requisitar material perro=.__
nente e de consumo;
XXII - Acompanhar o desenvoj-,
vímento da execução física e financeira das atdvldades do órgão que
chefia;
XXIII - Encaminhar ao Diretor
Setorial, devidamente consolidados,
os programas de atavidades e a proposta orçamentária para o exerctoto
seguinte, correspondentes ao órgão
sob sua chefia, bem corno as ulteriores modificações que se fizerem necessártas;
XXIV - Autorizar, quanto ao merito. a realização de pagamentos, rnediante aposição do "visto" nos documentos de despesa;
XXV - Promover a elaboração de
editais para licitações da serviços,
obras e fornecimentos afetos ao orgâo que chefia;
XXVI - Decidir sôbre as questões
pertinentes à administração dos contratos executáveis na Admirustraçâo
Central diretamente pelo órgão que
chefia, inclusive sôbre a devolução de
cauções e depósitos;
XXVII - Propor 'ao Dnetor Setorial a lavratura de aditivos contratuais;
xxvm - Propor ao Diretor Setorial alterações de contratos afetos
ao órgão sob sua chefia;
XXIX Opinar sôbre alterações
de contratos propostas por Chefes de
Distritos Rodoviários Federais, bem
como sôbre os recursos Interpostos das
decisões dêstes em matéria de administração contratual.
XXX - Promover a avaliação, para
fins cadastrais. do desempenho técnico de pessoas físicas e jurídicas
contratantes de serviços, obras e fornecimentos;
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XXXI - Colaborar com a Divisão
de Pesquisas e Normas Técnicas na
elaboração de normas e Instruções relativas às atividades do órgão que
dirige;
XXXII - Apresentar, anualmente,
a-O Diretor Setorial, relatório das atavídades do órgão sob sua chena;
:XXXIII - Exercer outros encargos
que lhe forem atribuídos pelo Diretor Setorial.
TÍTULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 123. O DNER disporá, par a
realização de seus objetivos, de pessoal técníco, administrativo e auxíIíar, regido, conforme o caso, pela Iegtslaçâo aplicável ao pessoal do SerViço Público Civil da z.dminístiaçâo
Federal, pela legislação trabalhista
ou por legislação especial.
Parágrafo umco. O Ingresso de
pessoal rar-se-á mediante processo seletivo, na forma da lei.
Art. 124. Para o preenchimento de
cargos em comisâo, de confiança e de
funções gratificadas. serac considerados o merecimento, a competência e
a correlação de especialídadea.
Art. 125. O Diretor-Geral de DNER
será nomeado pelo Presidente da
República', por Indícaçãc do Ministro dos Transportes.
Art. 126. O preenchimento dos
cargos abaixo índicad is far-se-á pelas autoridades competentes, observadas as seguintes áreas de recrutamento:
I - O Vice-Diretor-Gerai. será nomeado pelo Ministro dos Transportes, por indicação a.) Diretor-Geral,
dentre engenheiros com expertêncla
de chefia de alto nível.
TI - Os Diretores Setorals serão
nomeados pelo Diretor-Geral, dentre
profissionais com experiência de chefia e portadores de títulos universitários correlatos com as atividades
profissionais próprias das Diretorias.
l i - Os Chefes de Divísõea e o
Subprcourador-Geral serão nomeados
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pelo Diretor-Geral, por indicação do
resnectivo Diretor Setorial, dentre
servidores do DNER, portadores de Utulos de habilitação profissional correlatos com as atividades próprias de
cada unidade, nos têrmos da legislação aplicável às respectivas profissões.
IV - Os Chefes de Distritos Rodoviários Federais serão nomeados
pelo Diretor-Geral, escolhidos entre
engenheiros do DNER.
V - Os Subchefes de Distritos Rodoviários Federais serão nomeados
pelo Diretor-Geral, por mdícaçàc do
Chefe do Distrito Rodoviár1o F'oederal .

Art. 127. Cada titular de cargo de
dlreçâo e de chefia indicará seu substituto eventual, para designação 1)81a
autoridade que o nomeou.
Art. 128. Os Procuradores do DNER
-gozam das mesmas prerrogata vas e
estão submetidos aos mesmos Impedimentos dos membros do Ministério
Público Federal, na re-ma do disposto na Lei nv 2.123, «e 1 de dezembro de 19'53, gozando das franquias necessárias ao exercido da defesa dos Interêsses do DNER.
Art. 129. Os Procuradores do DNER.,
no exercício das suas funções. se
Identíffcarãc perante as autoridades
públicas por documento especial de
Identidade, segundo modêlo aprovado
pelo Ministro dos Transportes. ouvida.
o Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. o documento de.
ldentídade a que se retere êste ar..
tigo gozará de fé púotioa terá vaudade em todo o terrltórlo nacional e
será revalidado, anualmente, após
publicação da lista do.<: Procuradores
integrantes do Quadro do DNER no
Diário Oficial da trmao,
Art. 130. O DNER poderá, no Interêsse do serviço, fixar residência
obrigatória para qualquer dos seus
servidores, a qual se dará em ímóvel próprio da Autarquia, ou por ela
arrendado, obedecidas as disposiç6e3
do Decreto-lei no 9.·760, de 5- de se~
tembro de 1946.
Art. 131. O Diretor de Pessoal,
adotará, sempre que possível, providências tendentes a; evitar a formação
de processo para o deferimento de
direitos aos servidores do DNER.
Art. 132. O DNER poderá ergamzar e implantar, em benefício de seus
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servidores e respectivos dependentes,
serviços e programas de assistência
social, médica, odontológica, hosptta-.
lar, tarmacêutdca, alimentar, babítacíonal, de transporte, recreacíonal e
cultural.
§ 1Q OS serviços e programas de
que trata êste artigo poderão ser executados diretamente pelo DNER, ou
mediante convênios e contratos com
entidades especializadas, públicas ou
particulares.
§ 2Q OS serviços e programas a se..
rem oferecidas poderão, se julgado
oportuno e conveniente, atingir determinadas classes ou categorias profissionais ou regiões geográficas eepecíficas, e compreender a revende
doação, cessão temporáa-ía e ~(}ÇaçàtJ
de bens.
§ 3Q A participação do servidor em
serviços e programas assístencíaisjmplica a automática autorização aCJ
DNER para promover, em fôlha de
pagamento, o correspondente desconto.
Art. 133. AB atividades orçamentátias e financeiras do DNER processar-se-âo dentro das diretrizes
fundamentais estabelecidas ~10 Título II e das normas gerais de funcionamento do Departamento, bem
como ainda, no que couber, das normas de direito financeiro estauelecí...
das pela União.
Art. 134. Integram o sistema 01'çamentário e financeiro do DNER,
na Administração Central, a Divisão
de Orçamento e Contrôle, a Divisão
de Planos e Programas. a Divisão Financeira, a Auditoria Financeira e,
nos Distritos Rodoviários Federais, as.
unidades com atribuições COl'T~Jp{)n
dentes.
Art. 135. Poderão ordenar despesas, quando autorizados pelo DiretorGeral, os titulares e respectivos substitutos das unídaces administrativas
contempladas com destaques orçamentários e recu-so, ãnancetros.
Art. 136. A promoção da apuração
para fins de pagamento de despesas
compete. na Administraçã-o Central.
à Diretoria de Aamínístraçâo 1::. nos
Distritos Rodoviárros Federais, as
unidades integrantes do sistema financeiro.
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Art. 137. Além do contrôle extemo
exercido pelo Tribunal de Contas e
pela Inspetoria-Geral de Fínançaa de
Ministério dos Transp-ortes, os utos
concernentes à movimentação e guarda de dinheiro, valôres e beus do
DNER estarão sujeitos a contrôís interno para efeito de tomada de C~)U
tas e definição de responsabilidades.
~ 19 O contrôle interno a que se
refere êste artigo será exercido. na
Administração Central, pelos órgãos
especializados da Diretoria de Administração e pela Auditoria Financeira
e, nos Distritos Rodoviários Federais.
pelas unidades com atribuições correspondentes.
§ 29 O contrôle da Administração
Central se estenderá aos Distritos Rodoviários Federais sob a formá. de
Inspeções, tomadas de contas e nudítagens .
Art. 138. Para os efeitos dêate Regimento:
I - A Resolução destina-se a çon..
substanciar as decisões do Conselho
Administrativo tomadas no exercício
da sua competência.
TI - A Portaria destina-se a rormalizar: aprovação de projetos geométricos' de estradas; declaração de
utilidade pública Ic bens que devam
ser desapropriados para afetação a
fins rodoviários; limitações ao uso
das rodovias federais, ao acesso e ao
direito de vizinhança das propriedades hmitrofes ; provimento e vacãncia; constituição de comissões processantes; aprovação do Orçamento Anatrace e de suas alterações.
rn - O Edital destina-se à convocação ampla ou restrita de pessoas
físicas ou jurídicas pare fins de interêase do DNER.
IV - O Convênio destina-se a formalizar o relacionamento oongacional do DNER com pessoas de direito
público interno, e o Contrato a regular as obrigações constituídas pelo
DNER com pessoas de direito prtvaao.
V - A Ordem de Serviço destinase a determinar a execução de tarefas relevantes.
VI - A Instrução de Serviço cestina-se a fixar métodos, rotinas, padrões de desempenho técnico ou fnnctonet, bem como regras relativas à
ststemátlca de trabalho.
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VII

~

A Correspondência, circular
destina-se a transmitir decisões, determinações, a fazer
ccmumoações e a formular consultas
e solicitações.
VIII - O Parecer destina-se a manifestação oe opinião de caráter técnico para esclarecer situaçóes, bem
como para oferecer soluções adequadas à matéria que lhe serve de objeto, e o Despacho a consubstanciar
decisão ou encaminhamento em expediente administrativo, papel ou do-

ou indiVidual,

cumento.
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vado por Diretor Setorial, constitui
norma de aplicação na área da respectiva jurisdição.
§ 4.? Os atos administrativos que
externem tomada de decisão ou gerem obrigações para o DNER só se revestirão de forma especial e serão
publicados, quando o exigirem a Lei,
seus regulamentos a êste Regimento.
Art. 139. As Comissões Executivas
criadas conüngenc.aíments para implementação de obras será atribuído
ntvel de Distrito Rodoviário Federal.

IX ~ A Certidão destina-se J. ve1cular informação que o DNER, com fé
pública e sob sua responsaotlídade,
presta a terceiros ou a seus servidores, do que conste em seus arquivos
para ciência ou prova, quando presente legitimo interesse; o Atestado
a transmitir opiniões ou pontos de
vista de autoridades ou 3et./)C€3 do
DNER; e a Declaração à rormauaeçâo, para fazer prova em juízo ou
fora dêle, do conhecimento pe!o DNF..R
de fatos relacionados com a vídà
funclonal de seus servidores.

Art. 140. O DNER poderá, mediante
convênios, receber recursos de outras
entidades públicas para execuçã.. . . de
trabalhos, estudos, pesquisas e outras
atividades relacionadas com seus objetivos.
Art. 141. O DNER tem sede provisória no Estado da Guanabara e
fôro no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados.

X O Alvará destina-se a veicular a decisão unilateral do DNER,
permitindo a terceiros o exercício de
atividades que se relacionem com o
poder de policia do DNER ou prestação de serviço de transporte comercíal ,

Das Disposições Transitórias

XI - O Auto de Infração destina..
se a documentar, oficialmente, a
transgressão de preceito legal ou regulamentar.
§ 1? O Contrato do DNER será,
sempre que possível, padronizado, sendo permitida a adoção de condições
gerais e particulares para cada tipo
de vinculo obrigacional, às quais o
contratante de serviços, obras e roruecímcntos aderirá por proposta aorovada em licitação ou por correspondência, quando dispensável a licitação.
§ 2,? Nos casos permitidos em lei, o
DNER poderá dispensar a lavratura
de instrumento formal de contratação e decidir como se estabelecerá a
relação obrigacional.
§ 3.° Respeitada a orientação normativa superior, o parecer, quando
aprovado pelo Diretor-Geral ou pelo
Vice-Diretor Geral, constitui norma
de aplicação geral no DNER; apro-

CAPÍTULO II

Art. 142. A representação do DNER
no Distrito Federal far-sa-á através
de unidade subordinada ao Chefe do
Gabinete do Diretor-Geral, com atribuições a serem fixadas pelo Conselho Administrativo e ficará automàticamente extinta quando da mudança
da Administração Central para o Distrito Federal.
Art. 143. A Procuradoria-Geral terá
uma unidade no Distrito Federal, que
será apoiada administrativamente pela representação do DNER no Distrito Federal e chefiada por Procurador designado pelo Procurador-Geral, que igualmente se extinguirá por
ocasião da mudança da Administração Central.
Art. 144. O Disposto no Art. 126, no
que se refere a provimento, deverá ser
observado à medida em que se vagarem Os cargos atualmente ocupados.
Art. 145. Fica cr.ado, cem subordinação direta ao Více-Díretor-Geral, o
Grupo Executivo da Reforma Admínistrativa, com a finalidade de implementar a reforma administrativa
do DNER e com atribuições a serem
estabelecidas pelo Conselho Administrativo. - Mário David Andreazza
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DECRETO Nº 68.424 -

DE

26

DE MARÇO DE

1971

Retifica o Decreto n 9 65.223, de 25 de setembro de 1969, para corrigira co»cessão outorgada ao Uruguai sôbre amplificadores eletricoe de baixa,
treqiiencia,

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o

artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma abaixo o Decreto nc 65.223, de 25 de

setembro de 1969, que pôs em vigor as concessões outorgadas na Lista de
Vantagens Não-Extensivas do Brasil ao Uruguai.

No item NABALALC
qüência), do anexo,

85.14.9.0Hamplificadores elétricos de baixa fre-

Onde se lê:

I
1

I
I

I

I
I
I
85.14.9.01 I
I
I
I

I I I
I
I I I
I
2
3 I 4 I 5 I 6 7 I
I I I
I I I
I I I
I I I
Amplificadores elétricos)
I I I I
de baixa freqüência
jLI[OllI EI
I II II II II

8

I

Art. 2° :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1971; 150Q da Independência e 839 da República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO NQ 68.425 MARço DE

DE 26 DE

1971

Dispõe sôbre aproveitamento de pessoal dos extintos Territórios
Federais de Ponta Porã e de I ouaçu,

o

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

tígo 81, item lI!, da Constituição, e

tendo em vista o que consta do Pl"Ocesso nc 10.620 de 1964, do Departamenta Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19
Ficam aproveitados,
no
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronau-

ATOS

DO

PODER

úca, nos cargos adiante indicados, com
lotação nos órgãos abaixo mencionados, os seguintes servidores dos extintos Territórios Federais de Ponta
Porã e de Iguaçu, postos em dísporubilidade pela Lei n." 125, de 24 de outubro de 1947:
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Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 26 de março de 1971;
1509 da Independência e 831,1 da
República.

EMÍLIO G.

na Base Aérea de Campo Grande
- Mato Grosso:
a) no cargo de Servente, código GL104.5, em vaga decorrente da Aposentadoria de Antônio Corrêa da Silva, Domingos Marques Teixeira, Guarda Territorial, referência 19;
1)

MÊDIcI

Alfredo Buzaid
Mareio de Souza e Mello

DECRETO N.Q 68.426 MARÇO DE

DE

26 DE

1971

Retifica a classificação dos cargos de
b) no cargo de Servente, código GLnível superior do Quadro de Pessoal
104.5, em vaga decorrente do falecida Superintendência Nacional da
mento de Domingos Bíral, Arli PeMarinha Mercante lB dá outras proreira de Oliveira, Guarda Sanitárío,
vidências.
'
referência 19;
_.. O Presidente da República, usando
c) no cargo de Servente, código GL104.5, em vaga decorrente do fale- - da atribuição que lhe confere o articimento de Francisco Paulo dos Sango ~ 81, item IH da Constituição, e de
tos, Aloisio de Oliveira Santos, Guarda
acordo com o art. 1.Q, item II, do Decreto n.o 54.015, de 13 de julho de
Sanítaríata, classe A;
1964, e Decreto n.c 60.359, de 10 de
março de 1967, retificado pelo de núH) na Escola de Oficiais Especíamero
60.685, de 5 de maio de 1967 e
listas e de Infantaria de Guardas tendo em vista o que consta dos ProParaná:
cessos números 6.737-67 e 30.120-71,
a) no cargo de Guarda, código GLdo Departamento Administrativo do
203.8.A, em vaga resultante da apliPessoal Civil, decreta:
cação da Lei nc 3.780, de 12 de juArt. 1.9 Fica retificado o Decreto
lho de 1960, Mozart Loures Pacheco.
número 56.913, de 29 de setembro
Fiscal de Estradas, referência 21..
de 1965, que classificou os cargos de
Al't. 29
Os servidores abrangtâos
nível superior do Quadro de Pessoal por êste Decreto terão o prazo de
Parte Permanente, da Superinten30 (trinta) dias para a posse, obserdência Nacional da Marínha Mercanvado o disposto no parágrafo único do
te, autarquia vinculada ar i\/hnistério
artigo 27 da Lei nv 1.711, de 28 de
dos 'transportes, para considerar reoutubro de 1952, e, após o respectivo
classificados, com Os respectivos
têrmo, o pagamento será feito a vista
ocupantes, na forma dos anexos, os
da frequência, por intermédio do orcargos de Redator e de Atuário.
gão em que foram aproveitados.
Parágrafo único. A retificação e
reclassificação a que se refere êste ar§ 19 O Mínlstério da Justiça acotigJ e seus efeitos financeiros vigotará providências no sentido de tornar
ram a partir de 1.9 de junho de 1964.
sem efeito o aproveitamento e cassar
a disponibilidade do servidor que deiArt. 2.9 1tste Decrete' não homologa
xar de tomar posse no prazo
nsituações que, em virtude de sindicânxado.
cia ou inquérito admintstraüvo, venham a ser consideradas nulas, ile§ 29 O órgão de pessoal do Mímsgais ou contrárias ;LS normas admítérto da Aeronáutica fica obrigado a
nistrativas em vlaor.
comunicar ao do Ministério da Justiça as posses ocorridas.
Art. 3.9 O órgão de pessoal da Superintendência Nacional da Marinha
Art. 39 Fica o Ministério da JusMercante apostllará os títulos dos
tiça obrigado a comunicar, por via
funcionários abrangidos por êste Detelegráfica, aos interessados, o aprocreto.
veitamento constante dêste Decreto.
com a indicação da data de sua pu ~
Art. 4.° A despesa com a execução
blícaçâo no Diário Oficial.
dêste Decreto correrá à conta dos
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recursos

orçamentários

próprios da

Superintendência Nacional oa MarI-

nha Mercante.
Art. 5.9 nste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1971;
150.9 da Independêr.cia e 83.() da
República.
EMÍLIO

G. "MtOICI

Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 10
foram publicados no D. O. de 29-3-71.
DECRETO NQ 68.427
MARÇO DE 1971

DE

26

DE

Redistribui, com os respectivos
ocupantes, cargos do Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça para
o do Ministério da Saúde.

o

Presidente da República, UsatFIO

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituícáo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de ~967, decreta:

Art. 19

Ficam redlsunbtndos, para

o Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, nas respectivas Partes
Permanente e Suplementar, os seguintes
cargos integrantes do Quadro cc Pessoal do Ministério da Justiça, com O~
respectivos ocupantes, oriundos do antigo Serviço de Assistência a Menores.
a) da Parte permanenze;
:.J. cargos de Médico, código
TC-801.21.A, ocupados por Martncsto
da Cunha Moreno e Antônio Ramalho Leite:
1 cargo de Auxiliar de portaria, codigo GL-3ü3. 7 . A, ocupado por Nivaldo
Rodrigues de Deus;

b) da Parte Suplementar:
4 cargos de Atendente, código .....
P~170B.9: ocupados por José Mariano
Dias Pinto, Ruy Andrade da Costa,
Ivonete Carneiro da Silva e Laura c;05
Santos Lima.
Art. 29
A redlsta-ibuiçâo ue que
trata êste Decreto nâo homoloaa si ~
tuaçâo que, em virtude de sindicân~

cia, inquérito administrativo nu revisão de enquadramento, venha a ser
consíderada nula, ilegal ou contr:ü'ia
a normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Minístérto da Justiça remeterá ao do Mrmstério da Saúde, no prazo de 3D
<trinta) dias. a contar da pubncacao
dêste Decreto, os asentamentos runcionais dos servidores mencíonaaos no
artigo 19.
Art. 49
Os ocupantes dos earaoe
ora redistríbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que () ar.
çamento do Ministério da Saúde C{lD~
sígne os recursos necessários 8JO pagamento da despesa resultante do
cumprimento désteato.
Art. 59 :Bste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1971;
150Q da Independência e 63° da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
F. Rocha Laçóc

DECRETO N 5' 68.428 MARÇO DE

DE

26

DE

1971

Altera a revisão do Quadro de PBssoal da Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro, aprovada pelo
Decreto n.9 64.201, de 14 de março de 1969, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 311'tigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n.s 3.780, de 12 de julho
de 196ü; no artigo 18 do Regulaunento aprovado pelo Decreto n.e 994, de
15 de maio de 1962; e no artigo 9.°
da Lei n.c 4.345, de 26 de junho de
1964 e o que consta dos processos
números 5.170 e 30.458, ambas de
1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma.
dos anexos, as tabelas numéricas e
a relação nominal integrantes do Deereto n.c 64.201, de 14 de março de
1969, que aprovou a revisão do Quadro
de Pessoal da Administração do pôrto
do Rio de Janeiro na parte referente às séries de clas-ses indicadas nos
referidos anexos.
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Art. 2.Q Ficam retificados OS anexos ao Decreto n.c 51.335, de 4 de
outubro de 1961, que aprovou o enquadramento dos funcionários da Administração do Pé-to do Rio de Janeiro, para efeito fe serem incluídos
2 (dois) cargos na classe de Assistente Social, TC-1301.17-A, e nêles consideradas enquadradas, a partir de
12 de julho de 1960, de acôrdo com
o artigo 18 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 994, de 15 de maio
de 1962, Maria Jenny Gíacoía, da
costa e Sausa Machado Stelbem, que
constaram, no referido enquadramento nas classes de Oficial de Administração AF-201.12-A, e de Agente Social, P-1901.12-B, respectivamente.
Parágrafo único. Os cargos de Assistente Social, TC-1301 a que se refere êste artigo ficam reclasstfícados,
com seus ocupantes, a partir de 29 de
junho de 1964, com vantagens rínanceíras a contar de t.« de junho de
1964, de acôrdo com o artigo ã.v da
Lei n.c ~. 345 de 26 de junho de 1964,
da seguinte forma:
a) na classe de Assistente Social,
TC-1301.22-C, ocupado por Maria
.rennv Giacola da costa; e
b ) na classe de Assistente social,
TC-1301.21~B, o ocupado por Sausa
Machado Stelbem.
Art. 3.° Na execução dêste decreto,
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n.c 64.201, de 14 de
março de 1969.
Art. 4 ....' l1:ste Decreto entrará em viL .: na data da
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de marco de 1971.
150.Q da Independência e a3,Q d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O, de 29-3-71.
DECRETO NQ 68.429 MARÇO DE 1971

DE

26

DE

Declara de utilidade pública a Associação de Ensino Nôvo Ateneu, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná.

o

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

81, item rrr, da Constituição e atendendo ao
que consta do Processo
M.J. 39.314, de 1969, decreta:
Artigo 19, E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo te do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, :t Associação de Ensino NÔVli Ateneu, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná.
Artigo 2Q âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 26 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República .
EM:ÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.430
MARÇO DE 1971

DE

26

DE

Dispõe sôbre a criaçáo ou alter!içáO'
de Estandartes e Distintivos das Organizações Militares da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atribuição que ..he confere o artigo
81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 19 A criação ou alteração de
Estandartes e Dtstíntdvos das Orgaruzações Militares da
Marinha serão
efetuadas por atos do Ministro da Marinha.
Art. 29 O
Ministro da Marinha
baixará instruções regulamentando a
confecção, aprovação, destinação, descrição e emprego dos Estandartes e
Distintivos Navais,
Art. 3Q Ficam considerados revogados, por fôrça dêste Decreto. e à
medida que sejam expedidos os fÜOS
a que se refere o artigo te, os decretos que criaram OU alteraram Estandartes e Distintivos das Organizações
Militares da Marinha.
Art. 4Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, fevogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 26 de março de 1971;
150Q da
Independência e 83Q da,
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes

ATOS DG PODER EXECUTIVO

346

DECRETO NQ 68.431 MARÇO DE 1971

DE

Declara de utilidade pUblica

29
a

DE

As-

sociação Universitária tnteramencana, com sede em São Paulo, tcetaao

de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere o artigo 81, item UI, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 27.400, de 1966, decreta:
Art.

19

:Él

declarada de utilidade

pública, nos têrmos do artigo 1. Q da

Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, com-

binado com o artigo 1.Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Associação

Universitária Interamerícana, com sede em São Paulo, Estado de; São
Paulo.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, révogadas as disposições em contrário.
Brasília. 29 de março de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Declara de utilidaàe pública a FUndaçào Juracy Magalhães Júnior, com
sede em Salvador, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 37.480, de 1970, decreta:
Art. 19 :f: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv "
50.517, de 2 de maio de 1961, a Fundação Juracy Magalhães Júnior, com
sede em Salvador, Estado da Bama ,
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvoganas as disposições. em contrário.
Brasilía, 29 d-e março de 1971 .
1509 da Independência e 839 d~
Repúblíca..

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.432
MARço DE

DECRETO N9 68.433 _ DE 29 bE
MARÇO DE 1971

1971

DE

29

DE

Declara de u·tiliàade pública a socseaaae Pestalozzi do Estado do Rio ae
Janeiro, com sede em Niterói, Estado do Rio àe Janeiro.

O Presidente da Repúnttca, usando
da atribuição que lhe confere o ar.tígo 81, item I'H, da Constâtutçao e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 53.578, de 1970, decreta:
Art. 19 ~ declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, a Sociedade Pestalozzi do Estado do Rto
.de Janeiro, com sede em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 :Ê::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
"República.

DECRETO N' 68.434 MARço DE 1971

DE

29 oe

C01Weds autorização a sooíeaoae seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
BrasiL

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição do Brasil, decreta:

EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 19 E' concedida autorização à
The London & Lancashire Insurance
Company Límtted, com sede em Liverpool, Inglaterra, autorizada a funcionar no País pelo Decreto no 4.901,
de 16 de março de 1872, para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro no Brasil, de Cr$
490.000,00
(quatrocentos e noventa
mil cruzeiros) para Cr$ 1.000.000,00
tum milhão de cruzeiros), conforme
delibernçâo de sua Diretoria, em reunião rcallzada a 17 de setembro de

Alfredo Buzaid

1970.
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Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 68.435 -

DE 29 DE
MARÇO DE 1971
AUera a recccao do artigo 29 do Deereto n<? 66.678, de 9 de junho de
1970, o qual retifíoa o Decreto n9 ...
60.986, de 11 ae julho de 1967, que
aprova o Quadro unioo de Pessoa~
da Universidade Federal àe Juiz ce
Fora, e da outras providencias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo nv 7.165, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 O artigo 29 do Decreto ns
'66.678, de 9 de junho de 1970, passa
a. vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 o aproveitamento de
que trata o artigo anterior retroage a 5 de julho de 1966, data
da Vigência do mencionado díploma legal."
Art. 21;' :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 29 de marco de 1971;
da Independência- e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ us. 436 -

DE 29 DE

MARçO DE 1971

Altera o Decreto n 9 66.881, de 16.ci'J3
julho de 1970, qUe incluiu junções
na Parte Suplementar da Tabela
TJnica de Extranumerário-mensalista do Ministérto da Fazenda, para
aproveitamento de antigo pessoal da
Superínteruiência da.< Emprê:3as lticorooraaas ao Patrimônio tcaetona;
e o Decreto n9 56.386, de 1Q de junho de 1965, que aprovou a enquadramento dos carçoe, junções e empregos do mesmo Ministéno.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição. e
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tendo em vista o disposto na LeI número 3.780, de 12 de julho de 1960.
e nos Decretos números 66.881, de 16
de julho de 1970, e 6~i .211, de 17 de
setembro de 1970, e o que consta do
Processo n 9 32.466-70, do Departamento Administrativo do Pessoal crv Jl decreta:
Art. l Q Fica sem efeito a Inclusão,
na Parte Suplementar da Tabela Üníca de Extranumerário-mensalista do
Ministério da Fazenda, prevista pelo
Decreto nc 66.881, de 16 de julho de
1970, das funções abaixo Indicadas,
com os respectivos ocupantes, em vir..
tude de Sua desistência dos direitos
que lhes foram assegurados em decorrêncía de Acórdão do Tribunal. Federal de Recursos proferido na Apelação Cível nv 15.345, Guanabara, em
18 de agôsto de 1966, e conseqüente
.ppção pela atual condição de empre- gados da Companhia Brasileira de Ar..
mazenamento (CIBRAZEM) declarada em 15 de fevereiro de 1971:
1 - Agente Comprador reterênc~ ~
.
1 _ Luiz Carlos de Carvalho.
3 _ Auxiliar de Escritório, rcterên..
ma 19
1 _ Antônio Pontíerâ
2 - Clement1no Lima. Filho
3 _ Helio Carlos Monteiro.
1 - Auxiliar de Escritório, referênela 18
1 - Jair costa.
2 - Balanceíro, referência 20
1 - Jorge Soares de Oliveira.
2 - Manoel Vieira de Moraes.
3 _ Balanceiro, referência 19
1 _ Isaías Francisco dos Santos
(índevídamente relacionado no Deereto nv 66.881, de 16 de julho de 1970,
como Isaâas Franctsco da Silva).
2 - Odilon Pessoa de Albuquerque
3 - Wilson Seabra.,
1 - Capataz, referência 18
1 - waldemar Aníceto Ribeiro
1 - Conferente, referência 19
1 - José Stzenando Dantas
1 - Eletricista, referência 19
1 - João Augusto Amorrm.
2 - Entregador reíerêncta 20
1 - Eustaquic Almeida de Cerqueira
2 - Homero costa da SlIva.
3 - Entregador, referência 19.
1 - Adelino de Carvalho
2 - Sylvío Pereira Nunes
3 - Valdico José Rodrígues .
3 - Fiel de Câmaras, referência 21
1 - Aristides pereira FIUza
2 - Aureliano da Silva
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3 -

DECRETO NQ 68.437 MARçO DE 1971

Homero DUarte.

6 1 _

Trabalhador. rererêneía 17
Edson Fídelts da Silva

2 3 -

José encerro Gomes

5 -

Salvador Rodrigues
Severino AtlO:l1StO Virgln10.
Vigia, referência 17

1 -

1 - Inácio Lourenço Gomes.
Parágrafo único. ~ mantido, tendo
em vista a opção expressa do pessoal,
a que se refere êste artigo, pela sua
condição

atual

de

empregados

29

DE

Altera o enquadramento dos servidores do Departamento Nacional de
Obras de Sameamentc, abrangidos
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei nl? 4.069, de 11 de junho àe
1962, e dá outras providências.

José Antõnto de Souto

4 _ Manoel Nunes Ferreira
fi -

DE

da

Companhia Braslleíra de Armazenamento (CIBRAZEM), o respectivo
vínculo empregatício.

Art. 29 Fica alterado, na forma da
relação nominal anexa o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto nv 56.386, de 19 .de
[unho de 1965, e retificado pelo "Decreto nv 64.680, de 11 de junho de

1969, para efeito de reajuste ao sístema de classificação de cargos constante da Lei nc 3.780, de 12 de julho
de 1960, de 1 (uma) função de Auxiliar de Escritório, referência 19 1
(uma) função de Conferente, referência 19, e 2 (duas) funções de Trabalhador, referência 11 tôdas previstas
no citado Decreto nv 66.881, de 16 de
julho de 1970, ~ ocupadas, respectivamente, por Ruy Coelho, Manoel de
Oliveira, Anisio Leão dos Santos e
Audemárlc Fidelis da Silva.
§ 111 São considerados alterados, em
conseqüência do disposto neste artigo,
os quantitativos dos cargos que compõem as classes singulares de Escrevente-datilógrafo, AF-204, e Trabalhador, GL-402, do Quadro de Pessoal
- parte Permanente - do Ministério da Fazenda.
§ 211 As alterações de enquadramento, de que trata êste artigo vigoram
a partir de 10 de julho de 1960.
Art. 311 ltste decreto entrará em vigor na data de sua pubüoacâo, recogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1971;
15011 da Independência e 8311 da
República.
EMÍLIO G. Mf:DICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no D. O. de 30-3-71.

O Presidente da República, usando

âa atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e

tendo em vista o disposto no paragrato único do artigo 23 da Lei nümero 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta fio Processo número
5.175'" de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas a tabela
numertca e relação nominal anexas ao
Decreto nv 65.619, de 23 de outubro
de 1969, que aprovou ü enquadramento do pessoal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento
abrangido pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nv 4.069 de 11 de Junho de 1962, para o fim de excluir 1
<um) cargo da classe de Auxiliar de
Enfermagem,
código
P-17()2.8.A,
ocupado por Cícero Lopes Freitas e
incluir 1 (um) cargo na classe de Eu ..
rermetro, código TC-1201.17.A, e nêle
considerar enquadrado Cícero Lopes
Freitas, a partir de 15 de junho de
1962.

Art. 29 A partir de 29 de junho de
1964, fica reclassificado, com seu
ocupante, no nível 19 o cargo de Enfermeiro, TC-1201, a que se refere e
ar-ngo anterior, em cumprimento ao
disposto no artigo 911 da Lei no 4.345,
" 26 de junho de 1964.
Art. 39 Os efeitos financeiros decorrentes da retíffcaçâo de que trata
o artigo 111 vigoram a partir de 19 de
jUnhO'" de 1962 e os da aplicação do
artígo 911 da Lei nl1 4.345, de 26 de
junho de 1964 na forma do artigo 2!!
deste decreto, 'a partir de 1'? de junho
de 1964.

Art. 4'? Na execução dêste Decreto,
no que couber, as dispostções do Decreto nc 65.619, de 23 de
outubro de 1969.
Art. 59 nste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 29 de março de 1971;
15011 da' Independência e 8311 da
República.
M1pl~cam-se

EMÍLIO G. MÉDICI

José coeta Cavalcanti
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DECRETO N9 68.438
MARÇO DE 1971

DE

29

DE

Auera o Decreto n() 54.040, de 23 de
julho de 1964, que aprovou o enquadramento do pessoal da extinta
SPVEA, revoga os Decretos números
69.868 e 65.754, de 26 de dezembro
ae 1966 e 26 de novembro de 1969,
reeieetíoamente, e dá outras provt...
dências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar...
'tígo 81 item IH, da Constdtuíçãc, e
tendo em vista o disposto no artigo 29
da Lei no 3.967, de 5 de outubro de
1961; no parágrafo único do artigo 23
-da Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1962; e no artigo 99 da Lei nc 4.345,
de 26 de junho de 1964, e o que cone ...
'ta do processo nc 2.685, de 1966, do
Departamento Administrativo do Pes...
soaI Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas as tabelas
'numéricas e a relação nominal anexas ao Decreto nv 54.040, de 23 de
julho de 1964, que aprovou o enquadramento do pessoal da extinta
-Superfntendêncía do Plano de Valorização Econômica da Amazônra
(SPVEA) amparado pelo artigo 29 da
Lei nv 3.967, de 5 de outubro de 1961,
e pelo parágrafo único do artigo 23
da Lei nc 4.069, -Ie 11 de junho de
1962, para efeito de:
a) serem incluídos um cargo na
-classe de Economista, TC-501.18.B, e
um cargo na classe de Cirurgião Dentrata, TC-901.18.B, e nêles considera-dos enquadrados José Orlando P1nheiro da Silvr, e Antônio Carlos de
Sabota, respectivamente servidores
-amparado, pelo arti~o 2Q da Lei nú-mero 3.967, de 5 de outubro de 1961; e
b) ser incluído um cargo na classe
de Contador, TC-302.17.A, e nêle
considerada enquadrada Adelina Bit-tencourt Cruz, servidora amparada
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962.
Parágrafo único. Os enquadramen..
tos a que se refere êete artigo pre..
'valecem, íriclusíve para efeitos fInan..
ceiros, a partir de:
a) 6 de outubro de 1961, para José
Orlando Pínherro da Silva e Antônio
Carlos d-e Sabota; e
b) 15 de junho de 1962 para Ade"lína ;!3ittencourt Cruz.
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Art. 29 OS cargos de que trata o artigo 19 ficam reclassífícados, com seus
ocupantes, a partir de 29 de Junho de
1964, com efeitos financeiros a contar
de 19 de junho de 1964, de acôrdo com
o artigo 9º da Lei nv 4.345, de 26 de
junho de 1964, da seguinte forma:
a) no nível 22, classe C, o de Ec()oo
nomísta, TC-501 e o de Cirurgião
Dentista, TC-90l"; e
b) no nível 20, o de Contador,
TC-302.
Art. 39 As dísposicões dêste Decreto
não homologam situação que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser considerada
nula ou contrária a normas legais ou
regulamentares.
Art. 49 O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos runcronârâos abrangidos por êste Decreto.
Art. 5Q A funcionária Adelina Bittencourt Cruz continuará redístríbuída ao Ministério da Marinha.
Art. 6º Ficam revogados os Decre..
tos números 59.868, de 26 de dezembro de 1966, e 65.754, de 26 de novemubro de 1969.
Art. 7Q :tste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposlções em contrárIo.
Brasília, 29 de março de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMfr.ro G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
JOsé Costa cavalcanti

DECRETO N9 68.439 MARçO DE 1971

DE

29

DE

Retifica o Decreto n Q 51.359, de 24
de novembro de 1961, que aprovou
o enquadramento definitivo do pesde
soal da Universidade Federal
Minas Gerais, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de 1960, e respectiva regulamentação,
decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Decreto
nv 51.359, de 24 de novembro de 1961,
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e fôro na cidade do Rio de Janeiro•.
Estado da Guanabara, tem a seguinte
composição:
.
I - Conselho Deliberativo
II - Conselho Consultivo
III - Gabinete
pectivo ocupante, na série de classes
IV - Assessoria de Planejamento e
de
Auxiliar de Portaria, Código
Orçamento
GL-303.7.A.
V - Assessoria Jurídica
VI - Assessoria de segurança e InParágrafo único. A retificação de
formações
enquadramento a que se refere o preVII - Secretaria de operações
sente Decreto retroage a 19 de julho
VIII - Secretaria de Administrade 1960.
ção
Art. 2g A despesa com a execução
IX - Divisão de Pessoal
dêste Decreto será atendlda: com os
recursos próprios da Universidade FeArt. 29 A SUDEPE vincula-se ~u
deral de Minas Gerais.
Ministério da Agricultura, nos têrmos
do Decreto nv 62.163, de 23 de janeiArt. 39 Cabe ao Instituto de Previro de 1968.
dência e Assistência dos Servidores
do Estado (IPASE) efetivar o reajusArt. 39 A Superintendência do Detamento dos beneficios de família a
senvolvímento da Pesca será dirigida.
por um Superintendent-e, nomeado
que têm direito os herdeiros do funcionário, falecido em 18 de agôsto de . pelo Presidente da República por in1964, nos têrmos da legislação vigendicação do Ministro da Agricultura.
te.
Art. 49 O Conselho Deliberativo, do
Art. 4Q :i!:ste Decreto entrará em
qual o Superintend-ente da SUDEPE évigor na data de sua publicação, revomembro nato, é constituído de repregadas as disposições em contrário.
sentantes dos seguintes órgãos:
Brasília, 29 de março de 1971;
I - Ministério da Agricultura
1509 da Independência e 83l? da
II Minis tério da Fazenda
República.
III - Ministério d.a Indústria e do
Comércio
EMÍLIO G. MÉDICI
IV - Ministério da Marinha
Júlio Barata
V - Ministério das Relações Extesaroae G. Passarinho
riores
VI - . Ministério dos Transportes
VII - Ministério do Planejamento
e Coordenação Geral
DECRETO NQ 63.440
DE 29 DE
VIII - Ministério do Interior
MARÇO DE 1971
§ 10 O representante do Ministério
da Agricultura é o Superintend-ente da
Dispõe sôo-e a estrutura básica da
SUDEPE que, assim terá 2 (dois) voSU']Jerintenàência do DesenVOlvimentos nas deliberações do Conselho Dato da Pesca (SUDEPE) e dá outras
Iíberatívo ,

que aprovou o

defi-

nitivo do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a fim de excluir um cargo de Servente, Código
GL-I04.5, ocupado por João Gualberto Malta, e incluí-lo com seu res-

providéncias.

o

Presidente da República, no -uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da constituição, e tendo
em vista o que dispõem a Lei Delegada nc 1'), de 11 de outubro de 1962, o
Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, e o Decreto nc 62.163, de 23
de janeiro de 1968, decreta:
Art. 10 A Superín tendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE).
autarquia criada pela Lei Delegada nv
10, de 11 de outubro de 1962, com sede

§ 29 O Conselho Deliberativo decidirá P'" '. maioría de votos, sob a presidência de um dos membros, escolhido na forma do seu Regfmen to Interno.

§ 3Q Os membros do Conselho Deliberativo perceberão gratificação pela
participação em órgão de deliberação
coletiva, na conformidade do artigo
36 do Decreto-lei nv 81, de 21 de dezembro de 1966, observada a regulamentação referente aos órgãos da espécie.
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Art. 5.0 O Conselho Consultivo é
constituido de repres-entantes dos seguintes órgãos:
I
Confederação Nacional dos
Pescadores
II - Confederação Nacional da Indústria
III - Confederação Nacional do
Comércio
IV - Sindicato de Armadores da
Pesca
V - Sindicato da Indústria de Conservas do Pescado
§ 19 O Ministro da Agricultura poderá, por proposta do Superintendente da SUDEPE, convidar representantes de outras entidades de classe para
integrarem o Conselho Consultivo, em
caráter temporário ou permanente.
29 O Conselho Consultivo será
presidido pelo Superintendente da
SUDEPE, que o convocará quando
julgar necessário ou no mínimo uma'
vez por ano.
§ 39 Os serviços prestados pelos
membros do Conselho Consultivo são
gratuitos e considerados da natureza
relevante.
Art. 69 No desempenho de suas
funções o Superintendente disporá de
um Gabinete que o assistirá em sua
representação político-social e será dirigido por um chefe de Gabinete, de
sua livre escolha.
Art. 7':> Haverá na estrutura da ...
SUDEPE as seguint-es assessorias:
I ~ Assessoria de Planejamento e
Orçamento
.
11 - Assessoria Jurídica
III - Assessoria de Segurança e Informações
Art. 89 A Assessoria de Planejamento e Orçamento tem a incumbência de assessorar diretamente o Superintendente e em nome e sob a direção dêste, desempenhar Junções- de
Planejamento, orçamento, organização e métodos, orientação, coordenação, elaboração de programas setoriais e regionais, bem como promover
a sua avaliação e acompanhamento.
§ 19 A Assessoria a que se refere
êate artigo, exercerá suas atividades
em consonância com Os princípios fixados no Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e considera-se integrada no Sistema de Planejamento e

*
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Orçamento do Govêrno Federal, ficando por isso, sujeita à críentaçâo
normativa' e à Supervisão 'I'écníca da.
Secretaria Geral do Ministério da
Agricultura.
§ 29 A Assessoria de Planejamento e
Orçamento disporá de até seis setores
para atividades especificas, a serem
determinadas por ato do Superintendente da SUDEPE, e poderá contar
com a colaboração de Consultores
Técnicos e pessoal especializado.
Art. 99 A Assessoria Jurídica, que
prestará assistência ao Superintendente sôbre matéria de sua competência, será dirigida por um Bacharel em
Direito de sua livre escolha.
Art. 10. A Assessoria de Segurança
e Informações será dirigida por um
chefe, indicado pelo Superintendente,
e a ela compete o desempenho das
__atívidades previstas na legislação em
vigor, relativamente à segurança nacional, no tocante aos assuntos da
SUDEPE, conforme atribuições fixadas no Decreto nv 67.325, de 2 de. outubro de 1970.
Art. 11. A Secretaria de Operações
é órgão de execução das atividad-es finalíaticas da SUDEPE, sendo responsável pela pesquisa científica e tecnológica, assistência técnica e financeira, treinamento, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas com
a pesca e bens essenciais à sua produção e industrialização.
Parágrafo único. A Secretaria de
Operações será dirigida por um Secretário de livre escolha do Superintendente.
Art. 12. A Secretaria de Operações
compreende:
I - Departamento de Operações.
II - Departamento de Ensino _
Pesquisa.
Art. 13. O Departamento de Operações elaborará e manterá atualizado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca, a coordenação, análise e fiscalização dos recursos destinados a investimentos, execução de
projetos e financiamentos.
Art. 14. O Departamento de Ensino
e Pesquisa programará e coordenará
a investigação científica; a assistência técnica à pesca e à indústria pesqueira, c formação e treinamento de
pessoal profissional.
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Art. 15. A Secretaria de Administração é órgão de orientação, contróIe, 'supervisão, ríscahzação e execução
das atividades relativas a serviços gerais, finanças, assistência médico-social aos pescadores, revenda e fínan-

cíamento de material de pesca e

l'e~

gistro geral da pesca.

Parágrafo único. A Secretaria de

Administração será dirigida por

um

Secretário de livre escolha do Superintendente.
Art. 16. A Secretaria de Administração compreende:
I - Departamento de Finanças.
II - Departamento de Coordenação
e Assistência.
IH ~ Divisão de Serviços Gerais.
Art. 17. O Departamento de Finanças exercerá suas atividades em
consonância com os princípios fixados no Decreto-lei número 200,-"de 25
de fevereiro de 1967, integrando ~l
Sistema de Administração Fínancelra, Contabilidade e Auditoria e sujeito à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica da Inspetoria Gera! de Finanças d~ Ministério da Agricultura.
Art. 18. O Departamento de Coordenação e Assistência planejará, promoverá e controlará a prestação do
Assistência-médico Social aos pesca
dores, a revenda de material de pesca, financiamento e fiscalizará
os
trabalhos realizados pelos órgãos da
SUDEPE nos Estados.
Parágrafo único. O Departamento
de Coordenação e Assistência poderá
firmar acôrdo ou convênio com o Instituto Nacional da Previdência Secíal GN'PS) com o objetivo de assegurar os meios necessários à efetivação dos programas de assistência a')
pescador, utilizando equipamento dos
órgâcc da SUDEPE.
Art. 19. A Divisão de Serviços Gerais executará atividades" relacionadas
com Material. Comunicações, Tranaporte, Administração de Bens, Portaríaa e Zeladoria.
Art. 20. A Divisão de Pessoal, órgão Secc.onal do sistema de pessoal é
subordinada diretamente ao Superintendente da SUDEPE, de conformidade com o disposto no artigo 59 do
Decreto nc 67.326, de 5 de outubro de
1970, cabendo-lhe exercer as atividades próprias do sistema.

EXECUTIVO

Parágrafo único. A Divisão de Pes ,
s.oal será dirigida por um Diretor, de
livre escolha do Superintendente.
Art. 21. Ressalvada a necessidade
excepci-onal de contratação de técni.,
cos especializados previamente autorizada pelo Presidente da República
nenhuma admissão será feita na Au~
carquía sem que se verifique a extstencta de pessoal excedente em outros
órgãos da Administração, a ser redistribuído na forma da legislação em
vigor.
Art. 22. A SUDEPE submeterá ao
Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), no prazo de 120
(cento e vinte) dias, proposta de ;)1'
gani' ação do Quadr<o único de Passoal, integrado por servidores oríundos de Divisão de Caça e Pesca, da
Caixa de Crédito da Pesca e
do
Conselho do Desenvolvimento da Pe,3-

ca.
Art. 23. Os quadros de pessoal de
qualquer natureza, bem como as res..
pectív-:' tabelas de salários, gratificações e quaisquer outras modalidades
de retribuição, ficam sujeitos a prévia aprovação do Presidente da República.
Art. 24. Até que sejam implantados c: novos órgãos e descentralizados (' - serviços, os trabalhos técnicos
e admínístratdvos continuarão na área
de competência das unidades que os
vên executando.
Art. 25. A estrutura administratlva doa Departamentos que integram
as Secretarias constará do Regimento Interno da SUDEPE,
Art. 26. A competência e atribuições dos órgãos de nível inferior a
Departamento, serão fixados no Regimento Interno, a ser expedido, no
prazo de 45 <quarenta e cinco) dias,
pelo Ministro de Estado da Agrtcurturs.
Art. 27. Ficam criados os seguintes
cargos em comlssâe, cieseincaõce provisoriamente nos símbolos adiante mdicados:
1 (um) cargo de Secretário de Operações, simbolo 2-C.
1 (um) cargo de Secretário de Admímstraçáo, símbolo 2-C.
4 <quatro) cargos de Diretor
do
Departamento, símbolo 3-0.
_. _
1 (urrn. cargo de Diretor de DIVIsa0
de Pessoal, símbolo 3-C.
1 (um) cargo de Diretor de Divisão de Serviços Gerais, símbolo 4-C.
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Art. 28. Mediante tabela prêvíamente aprovada pelo
Ministro da
Agricultura, os ocupantes de cargos
em comissão e função gratificada e os
tuncíonános da SUDEPE porteráo ser
submetidos ao Regime de Tempo Integral e Dedícaçào Exclusiva, de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, em dois turnos corridos, na forma das normas legais e regulamentares em vigor.
Paragraro único. A gratificação relativa ao regime de tempo integral 3
dedicação exclusiva do Superintendente, do Secretário-Geral e do Secretário-Executivo da SUDEPE poderá ser fixada em 120% (cento e vinte
por ce.. to: dos respectivos símbolos,
observadas as demais normas legais e
regulamentares vigentes.
AI't. 29. As despesas decorrentes do
díspcLr nos artigos 27 e 28 do presente Decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias da
SUDEPE.
Art. 30. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos números 1. 942 de 21 de dezembro de 1962
e 62.759, de 22 de maio de 1968 e demaís . dispoeíçôes em ocntrárrc,
Brasília, 29 de março de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
E:M:iLIO G. MÉDICI
M ãrio Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mãrio DClIVid Andreazza

N."

:MARÇO

68.441 DE 1971

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel

Antônio Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello

DECRETO N ," 68 .442 -

DE 29 DE

MARço DE 1971

Inclui o Instituto Brasileiro de Informática entre os órgãos autõnomos da Fundação IBGE.

o

Presidente da República, no uso

da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constátuíção, e

L. F. Cirne Lima
Mãrcio de Souza e Mello
Marcas Vinicius pratisü de Moraes
)oc:; Paulo dos Reis t-cncsc .
Jos/ costa Cavalcanti

DECRETO

64.777, de 3 de julho de 1969, será Integrada também pelos titulares dos
órgãos eqüívalentes dos Ministérios
Militares.
Parágrafo único. E' facultada a
paz-tlcípação na INGECOR dos responsáveis pelos serviços congêneres
às Inspetorias de Finanças, que vierem a ser criados ou resultarem, com
a mesma finalidade, da reorganização dos existentes na Presidência da
República e nos Podêres Legislativo e Judiciário.
Art. 2." :6:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1971;
150." da Independência e 83. 0 da
República.

DE

ag

00

Altera a composição da Comissltô de
Coordenação das Inspetorias Gerais de Finanças (lNGECOR).

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1." A Comissão de Coordena-ção das Inspetorias Gerais de Pínanças (INGECOR), instituída nos termos do artigo I." do Decreto número

tendo em vista o disposto no artigo
72, parágrafos L" e 2.", do Estatuto da
Fundação IBGE, aprovado pelo Decreto número 61.126, de 2 de agôsto
de 1967, decreta:
Art. L" Fica incluído o Instituto
Brasileiro de Informática entre oa
órgãos autônomos da Fundação
IBGE, previstos no artigo 9.°, alínea
c, do seu Estatuto, aprovado pelo
Decreto número 61.126, de 2 de agósto de 1967.
Art. 2.° A alínea c, do artigo 28 e
a alínea c do artigo 36 do referido
Estatuto, passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 28.
a)

••.•••...••.••..•••••...•••••.•.

O)

..••.........•.........•....•.•.

c) representantes do Instituto Brasnetro de Geografia, da Escola Na-
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bem como as deliberações do
Conselho Diretor e das Comissões.
Técnicas e as ordens e instruções do
Presidente da Fundação.
c) orientar e superintender tôdas
Art. 36 ••.••••••••••••••••••••.•••
as atividades do IBI;
6'" •••••••••••••• , •••••••••••••••••••
,,)
.
d) designar, dentre os servidores da
Fundação, seus assessôres e auxiliab) •.••.•••••••••••••••••.••••••.••
res imediatos e indicar ao Presldenc) representantes do Instituto Brate os chefes e dirigentes do Institusileiro de Estatística, da Escola Nato Brasileiro de Informática;
cional de Ciências Estatísticas e do.
Instituto Brasileiro de Informática,
e) delegar atribuições.
designados pelos Diretores-Superin§ 3.° A coordenação técnica das
tendentes respectivos.
atividades do Instituto Brasileiro de
Art. 3.° Fica acrescentada ao CaInformática será feita pela Comissão
pítulo r.rt, do Estatuto da Fundação,
de Planejamento e Normas de Ina Seção 7, constituída dos dispositiformática (CONPLANIN) assim consvos seguintes:
tituída:
a)
Diretor-Superintendente, que
SEÇÃO 7
coordenará os trabalhos da Comissão;
Do Instituto Brasileiro de
b) titulares dos órgãos de mais
Informática
alta hierarquia do Instituto Brasileiro de Informática;
Art. 44. O Instituto Brasileiro de
c) representantes da Escola NacioInformátíca (lEI) tem por finalidanal de Ciências Estatísticas, do Insde executar o processamento dos
tituto Brasileiro de Estatística e do
dados necessários às atividades da
Instituto Brasileiro de Geografia dePundação IBGE; manter arquivo
signados pelos Diretores-Superinteneletrônico de acesso automático com
dentes respectivos;
informações indispensáveis ao planejamento sócío-eccnômíco, na área
d) representante do Estado-Maior
do Ministério do Planejamento e Codas Fôrças Armadas, representantes
do Instituto de Pesquisas e do Insordenação Geral; promover a genetituto de Planejamento do IPEA do
ralização do uso dos métodos de inMinistério do Planejamento e Coorformática no âmbito da Fundação
denação Geral.
IBGE e do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral; e pro§ 4.° A Comissão de Planejamento
ceder a estudos e pesquisas metodoe Normas de Informática elaborará.
lógicas no domínio da informática.
o projeto do seu Regimento Interno
o qual será submetido à aprovação
§ 1.0 O Instituto Brasileiro de Indo Conselho Diretor por intermédio
formática terá a autonomia técnica
do Presidente da Fundação.
indispensável ao desempenho de suas
funções, e seus serviços serão estruArt. 4.° Os artigos 44 e 45 do Esturados na forma do Regimento
tatuto da Fundação passam a consaprovado pelo Conselho Diretor, de
tituir o seu art. 45, com a seguinte
acôrdo com o Decreto-lei n,« 161, de
redação:
13 de fevereiro de 1967, art. 7.°.
"Art. 45. O exercício finan§ 2.° O Instituto Brasileiro de Inceiro coincidirá com o ano civil.
formática será dirigido por um DiParágrafo único. Anualmente,
retor-Superintendente
(Decreto-lei
na época própria, a Fundação
B.o 161, de 13 de fevereiro de 1967,
art. 7.°, parágrafo único), competinapresentará ao órgão competente,
na forma por êste estabelecida, a
do-lhe, além de outras atribuições:
proposta dos quantitativos necesa) despachar com o Presidente da
sários para fazer face às despeFundação;
sas a serem atendidas por dotab) cumprir e fazer cumpriras norções orçamentárias e Subvenções
mas legais, estatutárias e regímenda União."

eional de Ciências Estatísticas e do
Instituto Brasileiro de Informática,
designados pelos Diretores-Superintendentes respectivos.

tais,
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Art. 5. 0 :f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Banas Nunes
Orlando Geisel
Márcio de Souza e Mello
João Paulo cos Reis veuoso

DECRETO N9 68.443 -

DE 29 DE

MARÇO DE 1971

Declara de interésse social. para fins
de desapropriação, imóveis
rurais
de propriedade particular, eituaaos
em polígono compreendido na zona
prioritária, fixada para fins de reforma agrária, no Decreto número
67.557, de 12 de novembro de 1970,
e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 161, §§ 2Q e 3Q da Constituição
Federal e na forma do Decreto-lei
no 554, de 25 de abril de 1969, decreta:
Art. 19 São declarados de ínterêsse
social, para fins de desapropriação,
os imóveis rurais, de propriedade particular, situados em polígono compreprioritária, fixada
endido na zona
para fins de reforma agrária, no Decreto nv 67.557, de 12 de novembro
.de 1970.

Parágrafo único. O polígono de que
trata êste artigo é assim definido:
ponto (A) a 4918'8 e 57915'W, próximo à margem direita do Rio Urupadí
(Estado do Amazonas), continua por
uma reta até o ponto (B) a 3'?13'S e
55QOO'W , dai por outra reta de 343
km até o ponto (C) a 2 958'S e
51'?55'W, à margem esquerda do Rio
Xfngu, de onde sobe acompanhando
D limite natural do Rio Xtngu, até
o ponto (D) a 3926'S e 51956' W , de
onde continua por uma reta de 47
km até o ponto (E) a SQ32'8 e
52920'W, situado à margem esquerda
do Rio Xíngu, continuando pelas 11tnítes naturais dos Rios Xlngu e !riri até o ponto (F) a 4923'8 e ....
63'?45'W, dai por uma reta de 392 km
ate o ponto (G) a 4950'8 e 57915'W
de onde uma reta de 58 k.m fecha o
polígono até o ponto (A).

Art. 29 Os imóveis rurais, a que
se refere êste artigo, destinam-se. à
Implantação de Projetos de Reforma
Agrária e Núcleos de
Colonização.
nos têrmos do Decreto-lei nc 1.106, de
16 de junho de 1970, que institui o
Programa de Integração Nacional.
Art. 39 Fica o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária mCRA, autorizado, a promover a desapropriação dos imóveis rurais de
que trata o artigo anterior, na forma
prevista no Decreto-lei nc 554, de 25
de abril de 1969 e observado, quando
fôr o caso, o disposto no artigo 161,
§ 39, da Constituição Federal.
Art. 49 O presente Decreto entra..
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
"Brasília, 29 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 68.444 MARÇO 00

DE 30

Dl(

1971

Declara de utilidade pública a Unsversidade Católica de petrópoli8,
com sede em Petrópolis, Estado ao
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IU, da Constituição e
atendendo ao que consta do processo MJ 15.323, de 1970, decreta:

Art. F. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de :935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Universidade católica de Petrópolis com sede em Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 29 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 30 de março de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO

G. MÉDIO!

sltreao Buzaid
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DQ

30

DE

Declara de utilidade pública a União
Social de cultura e EsportAs, com
sede em Campinas. Estado de São
Paulo.

G Presidente da
ua atribuição que
tigú 81, item IH,
ntendendo ao que

República, usando
lhe confere o arda Constituição e

consta do Processo

MJ··37.032, de 1969, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, com-

ninado com o artigo 1 do Regulamentu aprovado pelo Decreto número ....
ç

50.517, de 2 de maio de 1961, a União

/SOCm: de Cultura e Esportes, com sede

em Campinas, Estado de São Paulo.

Art. 2"'. ~stt; Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, 1'8vogaôas as disposições em contrário.
Brasília,
UiU'!

da

30

de

março

Independência e

de

1971;

839

da

República .
Alfredo Buzaid

30 DE

Cursos na Faculdade de Ciências Econômicas de Itaousui, BA

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da constituição Federal, de acôrdo com o artigo 47, da
LeI nv 5.540, de 28 de novembro de
!968, alterado pelo Decrete-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 236.391-70 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lI? Ficam convalidados os Cursos de Graduação reansédos na Faculdade de Ciências Econômicas de
Itabuna, a partir de 1965 até 8 de setembro de 1970.
1\rt. 29 astc Decreto entrará em
vlgru na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1971;
tzov da Independência e 83Q da
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

o Presidente da República, usancn
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item m, da Constituição e
considerando o disposto no Decreto
nc 62.860. de 18 de junho de 1968
que estabelece a Estrutura Básica d~
Organízaçâo do Ministériu da Marinha, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para o Centro de Informações
da Marinha que a éste acompanha,
assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 29 ggte Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nc 42.688, de 21
de novembro de 1957 e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
EMÍLIO G.

DE

coneouaa

República .

AprOVa o Regulamento para o Centro de Informações da Marinha.

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO W? 68.446 MARÇO DE 1971

DECRETO N9 68.447 - DE 30 DH
MARço DE :971

MÉDICI

Aaoüerto de Barros Nunes
REGULAMENTO PARA O CENTRO
DE INFORMAÇÕES DA MARINHA.

Dos Fim

Art. 19 O Centro de Informações
da Marinha CCENIMAR) criado 6
integrado pelo Aviso nv 2.868 de 5
de setembro de 1955 à estrutura orgânica do Estado-Maior da Armada
sob a denomínaçào de Serviço de In..
formações da Marinha, desmembrado
daquele órgão pelo Decreto nv 42.687.
de 21 de novembro de 1957 e regulamentado, inicialmente, pelo Decreto nv 42.688, de 21 de novembro de
1957, é o Órgão de Assessoramento
do Ministro da Marinha que tem por
finalidade a busca de informes, a
produção de Informações e a realízaçâo de Operações Espectais de 1~'"
formações, dentro do campo de açao
do Ministério da Marinha

A.'roa DO PoD1'm EXECUTIVO
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CAPÍTULO II

cAPiTULo IV

Da Organizaçllo

Das Disposições Gerais

Art. 29 O CENIMAR é subordinado ao Ministro da Marinha.
ATt. 39 O CENIMAR, dirigido por
um Diretor (CIM-O:), auxiliado por
um Vice-Diretor CCIM-02) e por um
Gabinete (CIM-03), compreende Divisões, na conformidade do que o Re..
gímento Interno especificar,
Parágrafo único. O CENIMAR cíepõe ainda de uma Secretaria ..... ,
(CIM-ü4), diretamente subordinada
ao Gabinete.

ATt. 79 nste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, Que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em Vigor.

CAPÍTULO

m

Do Pessoal

Art. 49 O CENIMAR dispõe do se~
gulnte pessoal:
I - um (1) Oüctat-raeneral, da
ativa, do Corpo da Armada - Diretor;
II - um (1) Capttâo-de-Mar-eGuerra, da ativa, do Corpo da armada ou do Corpo de Fuzileiros Navais _ Vice-Diretor;
lU - um (1) Capitão-de-Corveta
da ativa, do Corpo da Armada - Assistente;
IV - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
V _ Praças do CPSA e CPSCFN,
de acôrdc com a Tabela de Lotação;
VI - Funcionários civis do' Quadro de Pessoal Civil do Ministério
da Marinha, de acôrdo com a lotação numérica respectiva; e
VII - Pessoal civil de outra crigem, admitido de acôrdo COm a legislação em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado JU designado, de aoôrdc
com a legislação em vigor.
Art. 59 O Regimento Interno do
CENIMAR preverá suas funções gratificadas, a fim de serem criadas na
conformidade com a legislação em
vigor.
ATt. 69 O Diretor do CENIMAR
poderá contratar, na forma que o
Regimento Interno especificar, o.!!
serviços de assessoria técnica necessártos à execução de suas tarefas,
observada a legislação vigente.

CAPÍTULo v

Das Disposições Transitórias

Art. 89 Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Marínha, o Diretor do CENIMAR .submeterá à apreciação do Ministro da
Malinha, via Chefe do Estado-Ma'or
da Armada, o projeto de Regtmento Interno elaborado pelo Centro de
Informações da Marinha.
Art. 99 O Diretor do Centro dei
Informações da Marinha fica autorizado a baixar os atos necessários
à adoção das disposições do presente Regulamento e até que seja aprovado o Regimento Interno.
Brasília, 30 de março de 1971. AdaZberto de Barros Nunes, Mínístro da Marinha.
DECRETO N9 68.448 - DE 31 D_
MARÇO DE 1971
Cria a EscoZa Nacional de Informações e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstítuíçâo,
decreta:
Art. 19 Fica criada a Escola Nacional de Informações (EsNI) , com
sede em Brasíha, DF, subordinada
diretamente ao Chefe do Serviço Nacional de Informações.
Art. 29 A Escola Nacional de Informações (EsNI) tem por finalidade:
a) preparar civis e militares para
o atendimento das necessidades de
informações e contra-informações do
Sistema Nacional de Informações;
b) cooperar no desenvolvimento da
doutrina nacional de informações;
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c) realizar pesquisas em proveito
do melhor rendimento das atividades
do Sistema Nacional de Informações.
Art. 39 O Presidente da República

nomeará o Diretor da Escola Nacional de Informações (EsNl) que será
Um Oficial General da Ativa das Fôrças Armadas, do pôsto de General-

de-Brigada ou equivalente.
parágrafo único. O Diretor da Escola Nacional de Informações (EsNI) ,
demissível· ad nutum, será escolhido

entre os integrantes de lista tríplice,
apresentada pelo Chefe do sm.
Art. 49 A Escola Nacional de Informações (EsNI) terá a organização

decorrente das finalidades previstas
neste Decreto.
Art. 59 Os Cursos e Estágios relacionados com as atividades de Informações do Sistema Nacional de Informações, em funcionamento em-outras Escolas ou entidades de ensino,
serão absorvidos pela Escola Nacional
de Informações (EsND, à medida que
terem sendo ativados os seus Cursos
ou Estágios considerados equivalentes.
§ f9 cabe ao Chefe do SNI, em
entendimento com o Chefe do EMFA
ou Ministro interessado, propor ao
Presidente da República a absorção
a que se refere êste artigo.
§ 29 A Escola Nacional de Informações (EsNI) poderá valer -se do
pessoal e da experiência de ensino
dos Cursos e Estágios absorvidos.
§ 39 O pessoal que haja concluído
os CUrsos e Estágios absorvidos, será
considerado possuidor dós Cursos ou
Estágios equivalentes da Escola Nacional de Informações (EsNI).
Art. 69 O pessoal necessário ao
funcionamento da Escola Nacional de
Informações (EsND poderá ser requisitado dos Quadros da Administração Feder~l, inclusive das Fôrças Armadas, alem do previsto no ~ 21,1 do
art. 69.

EXECUTIVO

§ 19 A Escola Nacional de Informações (EsNI) poderá ainda contar
com o concurso do pessoal dos Quadros das Administrações Estaduais e
Municipais e de entidades privadas
mediante entendimento com os órgãos
interessados.
§ 29 O pessoal requisitado para a
Escola Nacional de I n f o r m a ç õ e s
(EsNI) será considerado em exercício
na. Presidência da República.
Art. 79 lt delegada ao Chefe do
Serviço Nacional de Informações competência, na forma do art. 12 do
Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro
de 1967, para expedir os atos conseqüentes à execução dêste Decreto,
ínclusíve o Regulamento da Escola
Nacional de Informações (EsNI) , observadas as disposições do § 29 do
::rt. 49 da Lei nc 4.341, de 13 de
Junho de 1964.
Parágrafo único. A elaboração do
Regimento Interno da Escola Nacíonal de Informações (EsNI) fica isenta
da exigência prevista no art. 19 do
Decreto nc 62.459, de 25 de março

de 1968.

Art. 8Q.os recursos para instalação, ampliação e funcionamento da
Escola Nacional de I n f 01' m a ç e s
(EsNI) advírâo do Orçamento Geral
da União.
Art; 99 A Escola Nacional de Informações (EsND funcionará, a partir de 1972, de modo progressivo, conforme as disponibilidades administrativas.
Art. 10. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
õ

Brasília, 31 de março de 1971;
da Independência e 83Q da.
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Carlos Alberto da Fontoura

A.PENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Dlârio Dficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - A.s retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DE CREI'O N9 62.127 ---' DE 16
JANEIRO DE 1968

Leia-se:
de médicos por êle credencie-

DE

Aprova o Regulamento do Código NOJcional de Trânsito

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I (Suplemento ao nv 15)
de 22 de janeiro de 1968 e retificado
no Diário O jicial de 26 de janeiro
de 1968)
Retijicaçáo

dOfi.

Na página 10, lllo coluna, no pará-

grafL 29 do artigo 182, onde se lê:

do vículo e...
Leia-se:
... do veiculo e ...
Na 2l). coluna, onde se lê:
Art. 133. E' proibido aos condutorefi; .••

Leia-se:

No Diário Oficial de 22.1.1968 (SU-

plemento), na pagina 3, 21). coluna, no
artigo 38, no item IX, onde se lê:
. '. de incêndio as ambulâncias e os

res .. "

de policia. além de propriedade, gozam

lê;

de livre trânsito e (ilegível) quando, ...
Leia-se:
... de incêndio, as ambulâncias e <JS
de policia, além de prioridade, gozam

de livre

trânsito e estacionamento

quando, •••

65~fte~gl~~o~'de3~sec1~~na. no artigo
. do dia e a noite,
Leia-se:
de dia e à noite,
Na página 5, 4lilo coluna, no artigo
92. parágrafo 19, item I, onde se lê:
.. " nas alíneas A), B), D), E), J),
L), Q), R) e L),
Leia-se:
.. nas alíneas A), B), D), E), J).
Ll. Q), R) e T),
!I-:r:a página 7, 41)0 coluna, no artigo
147. onde se lê:
doi, , de métodos por êle eredencía-

.("~l't.

183. E' proibido aos conduto-

Na 3l1o coluna, no artigo 192, onde se

· .. pedestres e proprletáíos '"
Leia-se:
· .' pedestres e proprtetaríos ...
Na página 11, 2l). coluna, no item IX
do artigo 204, onde se lê:
· .. autoirdade de trânsito;
Leia-se:
· . autoridade de trânsito;
~a 31} coluna, no artigo 210, ande
"" lê:
. o talão ao infator ...
Leia-se:
· .. o talão ao infrator ...
Nc artigo 212. ainda na mesma cofuna onde se lê:
.. funcionará um junta ...
Leia-se:
funcionará uma junta...

Na 4' coluna, no artigo 219, onde
se lê:
· .. do !diinstro da Jillitiça ...
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Leia-se:
'" do Ministro da Justiça ...
Na página 12, 21;\ coluna, no artigo
,.144. onde se lê:
. .. órgãos da Admínístraça ...
Leia-se:
. " órgãos da Administração...
Na 31). coluna, no parágrafo 59 do
. artigo 253 onde se lê:
substituição das pIavas atuais...
Leia-se:

substituição das placas atuais ...
Na página 13, 2{lo coluna. no Anexo

I, onde se lê:
Camioneta: ". ao atransporte de

-carga ...

Leia-se:
Camioneta:
_carga...

Republicação

ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 19 DO DECRETO N9 67.481,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1970
QUADRO DE PESSOAL

Parte Permanente
(Pessoal amparado pela Lei número 3.780, de 12-7-60, e enquadrado pelo
Decreto nc 49.234, de 16 de novembro
de 1960):
Série de Classes: Oficial de
a)

Administração

Código: AF-201.14.B
1. José Díogo Pereira

Código: AF-201.12.A
1. Kleber Ramos de Araújo Góes

."

ao transporte.

de

Série de Classes: Escriturário
Código: AF-202.10.B
1. Edson Alves da Silva

DECRETO 1iW 62.926 JUNHO DE 1968

DE

28

DE

.suera a redação dos artigos 36 e 37 do
R.egulamento do Código Nacional de
Trânsito, aprovado pelo Decreto ntl
ti2.127, de 16 de ítmeiro de 1968.

(publicado no Diário O jicial - secão
I - Parte I, de 1 de julho de 1968)
Retificação

Na página 5.387, llJo coluna, no art.
19 . onde se lê:
"Art. 36 ................•..•..•...
VII .'. o disposto no artigo (Ilegível) VII).

Leia-se:
"Art. 36 ........................•.
YI1 ." o disposto no artigo 35. VII.
DECRETO N9 67.481 -

DE

4

DE

NOVEMBRO DE 1970

Jnclui, com os respectivos ocupantes,
no Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia, Cargos da
Comissão do Plano do Carvão Nacional e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial Beção I - Parte I - De 5 de
novembro de 1970)

Código: AF-202.8-A
1. Celso Pereira Jordão
2. Edno do Amaral
3. Ivaldo Manoel da Paixão
Série de Classes: Taquígrafo
Código: AF-S01.14
1. Silvia Símplíclo de Souza Gomes
Série de Classes: Motorista
Código: CT-401. 8. A
1. Arthur de Almeida
Série de Classes: Engenheiro
Código: TC-602.22.B
1. Carla Panaro

t» Parte Especial
(Pessoal amparado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei nc 4.069, de
11-6-62, e enquadrado pelo Decreto
no 52.890, de 21-11-63:
Série de Classes: Armazenisíà
Código: AF-102.8.A
1. Bruno Tasso
Série de Classes: Escriturário
Código: AF-202.8.A
1. José Gonçalves Matheus
Série de Classes: Datilógrafo
Código: AF-S03. 7.A
1. Dilma Dárlo

Série de Classes: Bombeiro
Hidráulico

Código: A-1.201-8.A
1. Aleir José Cardoso
2. Anselmo dos Passos Nunes
:S. Antônio Corrêa
4. Bruno Warmling
5. Elnidio Francisco coelho
6. Hermuth Speck
7. -Ioàc Cardoso
8. Ldndolro Vieira
9. Luiz Bento da Silva
10. Luiz Sanderlíck
11. Manoel Ferreira
12. Manoel Vicenti
13. Marcelina Peruchi
14. Maurício Honórto do Canto
15. Otávio Hermenegfldo Perito
16. Pedro Silva
17. Renalda Kaullng
18. Roberto Antônio Fogaça
'19. Walmir de Cesaro Perito

1.

1.
2.
',3.

·4.

Série de Classes: Sorulador
Código: A-1.501.6.A
Osmar Guimarães dos Santos
Série de Classes: Motorista
Código: CT-401.8.A
Antônio Everaldo Barreto
Antônio Joaquim dos Santos
Aurélio Machado
Severíano Rúfínc de Souza.

Série de Classes: servente
Código: GL-104.6
1. Armiro Antônio Santiago
Série de Classes: Guarda
Código: GL.203.8.A
1. Taurino de Oliveira
Série de Classes: Auxiliar de
Portaria
Código: GL-303. 7.A
1. Antônio Ferreira Campos
2. Francisco Costa dos Santos

DECRETO

N," 67.702 DE 3 De
DEZEMBRO DE 1970

Rectassitíca os cargos de Revisor dJJ
Quadro de Pessoal do Departamento
de Imprensa Nacional, do MZiüst~
Tio da Justiça, e dá outras protAciências.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 4 de dezembro
de 1970),
Retificação

Na página 10.332, 2.1.\ coluna,
após as assinaturas, inclua-se a
bela Numérica abaixo, por ter
omitida quando da pubücacão do

logo

tasino

ato.

MINISTtRIO DA JUSTIÇA
DEl;'ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
QUADRO DE PESSOAL -

(Lei

Classe ou Série de

n'

pARTE PERMANEN'm

8.780-60)

elas'e .

Número de Cargos

SrIUAÇÃQ ANTERIOR

DenomlnaçãO

Códlgo

Fixos

Revisor .......................

SI'I'UAÇÃO NOVA

Revisor
Revisor

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

EC-3Q6 .16. O
EC-306.14.B
EC-306.12.A

Revisor
Revisor
Revisor

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

EC-306.21.C
EC-306.20.B
EC-306 .19. A

36
61
88

-

-

-183

II
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vaços

Fixos

II

Vaçoo

I
I

8
15
84

--

57

-

36

-

64
83

-

183

-

57

II
I

57

.êace
DECRETO

N.O 67.733 DE
DEZEMBRO DE 1970

00 PODER

8

ExEcuTIvo
N.O 67. 918 ~ DE
DEZEMBRO DE 1970

DECRETO

DE

22

DE

Declara de Utilidade Pública, para
fins de Constituição de Servidão,
uma faixa de terra destinada à passagem da Linha de Trans:nissão que
se estenderá desde Barretos até Laranjeiras e do Ramal dessa Linha
para a Subestação de Bebedouro. no
Estado de São Paulo.

Declara de Utilidade Pública, para
fins de Constituiçiio ~.~e Servidão
Asimmistratioa, uma faixa de terra
destinada à passagem da linha de
transmissão que se estenderá desde
a Subestação de Mirueira até a Subestação de Paulista, no municípiO
de paulista, Estado de Pernambuco.

Retificação

Retificaçtio

Na publicação feíte no Diário Oficial de 9 de dezembro de 1970, prl-

melra página, quarta coluna, no parágrafo segundo do Artigo Terceiro,
Onde se Je:
... Decreto-lei n.« 2.365, de 21 de
Junho de 1941 .. ,
Leia-se:
. .. Decreto-lei n.s 3.365, de fU de
junho de 1941

DECRETO NQ 67.915 - Da 22
DEZEM:BRO DE 1970

D E = NQ 67.934 - DE 23 DE
DEzEMBRO DE 1970

DE

Beâistríbui,
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Aeronáutica, cargos originários do Extinto Serviço de Navegação da Amazônia e Administração
do Pôrto do Pará.

<Publicado no Diário O ttcuü
Seção I - Parte I, de 23 de dezem-

oro de 1970).

Retifícaçõo

Na página 10.891, 2'" coluna, no
1 9,

Onde se lê;

....................................
........... '"

.

Leia-se:
ii~;d~~~i;~·Â~6Ô3·.

s'. A

Alberto de Moraes Mala

Abre aos Encargos Gerais da União e
Encargos Financeiros da União com
os Estados, Munic!ptos e Distrito
Federal o crédito suplementar de
CrS 194.685.163.00 para reforço de
dotações _consignadas no vigente
orçamento.

(Publicado no Diário Oficial _
Parte I. de 23 de dezembro

Beçâo I de 1970).

Retificação

Na página 10.895,
art. L°,

1~

coluna, no

Onde se lê;

art.

Marceneiro A-603.S.A
Marceneiro A-603.8. A
Alberto de Moraes Maia

Na publicação feita no Diário ottde 23 de dezembro de 1970, págma 10.891, 4. a coluna, no parágrafo
segundo do artigo Terceiro, onde se
lê:
... Lei n.v 2.286, de 21 de maio a.e
1950.
Lera-se:
Lei n. o 2.786, de 21 de maio de
1956.

~l

.

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

29· rú' (l()... 'R~~~~~~s';;b' ·.~üp~;;i;~
de Ministério da Fazenda.
01.02.2.001 - Encargos com O' Pessoal da União transferido para o Estado do Acre - Lei n.s 4.07062).
Leia-se;
1Jg':õi:õo"~'Re~'';;;;s' 's'o'b '~tip~~~i;ã~
do Min1stérIo da Fazenda.
01.01.2.001 - Encargos com o Pessoal da União transferido para o Estado do Acre - (Lei nc 4.070-62) .

Ãi;"d~' .~~

.aii: .i 9: ~~ '2;.~óiW;à: ....

Onde se lê:
iJ.~gi~~i·~ .~'tidã'de's' '~~dü~is: ....
10.00 - Pessoal - 1.440.182.

....................................
Leia-se:

:i:i:i::i'~'~tidàd'es'E~t~d~ái~:""
10.00 - Pessoal - 1.440.182.

Retificaçâo

Na página 10.897,
ementa, onde Se lê:

coluna,

na.

. .. de Cr$ 1. 536. 817,00

Leia-se:
... de Cr$ 1.586.817.00

No artigo 19, na mesma coluna, onde se lê:
06 02.00 - Auditoria de Correição
01.06.2.005 Processamento
de

Causas da
DECRETO NQ 67.936 - DE 23
DEzEMBRO DE 1970

2!).

1~

Auditoria de Correição

DE

4bre ao Ministério da Educação e
Cultura em javor da Diretoria do
Ensino dos Territôrios e Fronteiras
o Crédito Suplementar de ....•.•.
Cr$ 5.050.513,00 para retorço de cotações consignadas no vigente orçamento.

(Publicado no Diário Ojicial Seção I - Parte I, de 23 de dezembro

06.06.00 - 2~ Auditoria de Guerra
da 11). Região Militar
03.07.2.012 - Pagamento de jneti vos da 21)0 Auditoria de Guerra da

lt.t Região Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
OJ .00 - Vencimentos e Vantagens.
Píxas -

27.000

Leia-se.

.

,.,

Auditoria de Correição
01.06.2.003 - Processamento de
causas da AUditoria de Correição
06.02.00 -

de 1970).
Retificação

Na página 10.896, 1l). coluna,
art. 19,
Onde se lê:

no

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

2l). Auditoria de Guerra
Região Militar
01.06.2.011 Processamento
ae
Causas da 21). Auditoria de Guerra da
1l). Região Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 00 - Vencimentos e vantagens.
Fixas - 27.000
06.06.00 -

da

õ4:Ô4:i:26Ô '. :': E~p~:n;ãõ 'd~' Rêci~ 'de
Ensino Primàrlo na faixa de Fronteiras Nacionais.
3.2.1.0 - Subvenções Sociais 440.000.

~a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leia-se:

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

09.04.1.260 - Expansão da Rêde de
Ensino Primário na faixa de Fronteiras Nacionais.
3.2.1.0 Subvenções Sociais 440.000.

DECRETO N9 67.941 - DÊ 23
DEZEMBRO DE 1970

DE

Abre ao Poder Judiciário - Justiça
Militar, em javor de suas diversas
unidades o crédito suplementar de
crs 1.586.81700 para retôrçc de dotações consignadas no vigente orçe-

-mento,

(Publicado no Diário Oficial - BeçA<>
I - Parte I, de 23 de dezembro
de 1970)

~Ta

,

•

A

página 10.898, 1l). coluna, onde

se lê:
01.06.2. 17 - Processamento
de
Cansas da 21). Auditoria de Guerra da.
2~ Região Militar
OG.I0.00 - 11)0 Auditoria da 3lJo Região Militar
1.06.2.019 _ Processamento de Oau-

sas da 11). Auditoria de Guerra da 3l;1.
Região Militar
Leia-se:

..ôj :Ófi:2:õi7":':' p~~céds'á~'e;;t~'"

d~

Causas da 2l). Auditoria de Guerra. da
2!)o Região Militar
C6.10.00 -

gião Militar

lf!. Auditoria da alJo Re-

ATOS 00 PODER EXECUTIVO
01 06.2.019 Processamento
de
Causas da 1\)0 Auditoria. de Guerra da
31). Região Militar

Na página 10 .901, 1~ coluna, ainda.
no artigo 2Q, onde se lê:

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

22.00.00 -

Energia
DECRETO NQ 67.942 - DE 23 DJ!:
DEZEMBRO DE 1970
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar de crs
.
178.621.473,00 para retõrço de aotaçóes consignadas no mgente orçamento.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I, de 23 de dezembro
de 1970)
Retificação
Na página 10.900, 11)0 coluna, no ar-

tigo 2Q, onde se lê:

..29 ~ Õ2 ~ Õ9 '':'': 's~p~~i;l~~dêIi~i~
le do São Francisco

'ciõ 'vã:

......................................
Atividade - 02.06. 2.058
3 2.7.2 - Entidades Federais
30.00 - outros custeios - 30.000
4.3.7.1 - Entidades FederaiS
Atividade -

05 04. 2.059

3.2.7.2 - Entidades Federais
30.00 - Outros custeios - 20.000
4. S .7.1 - Entidades Federais
4.3.4.0 - Auxílios- para equípamentos e instalações - 60.000
4.3.7.1 - Entidades Federais

Atividade - 10.04.2.062
3.2.7.2 - Entidades Federais
30.00 - outros custeios - 10.000
Leia-se:
19 02.09 - Superintendência do
le do São Francisco

va-

Atividade - 02.06.2.058
3.2.7.2 - Entidades Federais
30.00 - Outros custeios - 30.000 .
4.3.7.1 - Entidades Federais

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

AtIvidade - 05.04.2.059
3.2.7.2 - Entidades Federais
30.00 - outros custeios - 20.000
4.3.4.0 - Auxílios para equípamen..
ias e instalações - 60.000
4.3.7.1 - Entidades Federais

Ministério das Minas e

22.02.00 - Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica
'L~i~:~~;"""""""""""'" .

" 22 :ÕÕ:Õõ' -..:. . Mi~i~téri~' 'd~' MiIi~·~·

Energia

. 22 08.00 - Departamento Nacional.
ce Águas e Energia Elétrica

.-

.

DECRETO N9 67.943 -

DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1970
Abre ao Ministério da Fazenda em
favor da Secretaria- Geral o credito
suplementar de Cr$ 10.000.000,00'
para retórço de dotação consignada
--no vigente orçamento.

(Publicado no Diário Oficial - Seção,
I - Parte I - de 23 de dezembro
de 1970)
Retificação

Na página 10.901, 11). coluna, no,
preâmbulo, onde se lê:... O Artigo
(ilegível), e da autorização corstída.
no Artigo 69 do Decreto-lei nc <ilegível) ... leia-se: .. ' O Artigo 81, item
TIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 do Decretolei nc 727•. " No artigo 19, onde se
lê: 17.00.00 - Ministério da Fazenda - Ilegível - Secretaria-Geral Ilegível (Ilegível) e Planejamento
Setorial ... Leia-se: 17.00.00 - Mintstério da Fazenda. 17.02.00 - Secretaria-Geral. 01.08.2.004 - coor-.
denaçâo e Planejamento Setorial.
DECRETO NQ 67.946 - DE 23 DE
DEZ&MffiRO DE 1970
Abre ao Poder Judiciário - Justiça
do Trabalho - em favor de diversas unidades, o credito suplementar
de Cr$ 4.029.300,00 para retõrçc dedotações consignadas no vigente or·
çamento.

(Publicado no Diário Oficial - SeçãoI - Parte I - de 23 de dezembro
de 1970)

. 'Âti~id~de'~' ·iO.04.2·.Ô·62············

Retificação

3.2.7.2 - Entidades Federais
30 00 - outros custeios - 15.500

Na página 10.901, 21). coluna. no artigo ts, onde se lê: 03.07.2.006 - Pa-gamento de íantívos do TRT e Juntas.

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

ATOS D'

da 1l). Região. 01.06.2.007 -

PODER EXECUTIVO

Processa-

.mento de causas trabalhista em SP,
PR, MT -- ... 01.00 - Vencimentos e
vantagens fixas
Ilegível
.
.3.2.3.3 - Salário-Família - 4.000 leia-se: 03.07.2.006 - Pagamento de
inativos do TRT e Juntas da 1l). Re.gtão ... 01.06.2.007 ... Processamento de causas trabalhistas em SP, PR,
MT ••• aLOU - Vencimentos e V{·\.l1tagens fixas - 942.000. 3.2 ..3.3 -Salário Família - 4.000.
Famtlía - 4.000.
DECRETO NQ 67.975 - DE 29 DR
DEZEMBRO DE 1970
Declara caduco

o Decreto

n9

22.724,

Leia-se:

. 'Ãti;ÚI"a:d~'~" iS:ÔÔ:2:Õ06········ ..
3.2;6:0 -

mentáría -

.. . . . ..... . ........ . . .... .. .. .. .. . .
DECRETO N" 67.991 - DE 30
DEZEMBRO DE 1970

Retificação

Na página 11. 044, na 31,\ coluna, na

ementa,
Onde se lê:
...Decreto nv '22.271, de 5-3-1947.
Leia-se:

...Decreto nc 22.724, de 5-3-1947.
No artigo único, onde se lê:
... O Decreto número vinte e dois
mil setecentos e vinte e um (22.721) ...
Leia-se:
... O Decreto número vinte e dois
mil setecentos oe vinte e quatro
(22.724) ...

DECRETO N9 67.984 - DE 29
DEZEMBRO DE 1970

DE

Retifica o Decreto n Q 67.929, M 28
de dezembro de 1970, que abre ao
Ministério dos Transportes f:m 10,vor da Superintendência da ~'l1an.··
nha Mercante, o crédito suplenentar de Cr$ 4.500.000,00, para reiórço de dotação consignada no m"
gente Orçamento.

(Publicado no Diário Otícuü - eeeêo
I - Parte I, de 29 de dezembro de
1970)
Retificação
Na pág , 11.012, 2E:\ coluna, no artigo

19, onde se lê:

. 'Ãtiv1d"a:d~' .;iã:Õ2:2:ÔÔS·····
3.2.6.0 .mentáría -

Fundo de Reserva Orçe2.500.000

DE

Regulamenta o art. 59 do Decretolei n" 836, de 8 de setembro de 1969
e dá outras providências.
'

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte I, de 30 de dezembro de
1970)
Retificação

de 5-3-1947

(Publicado no Diário Oficial - Seção
I - ' Parte I, de 30 de dezembro de
1970)

Fundo de Reserva Orça-

2.500.000

Na página 11.046, 2~
tigo 7",

coluna, no

8,T-

Onde se lê:
. .. Não promovida até 20 de funho, ...
Leia-se:
. .. Não promovida até 30 de lunho, ...
DECRETO N" 67.992 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1970
Dispõe sóbre a estruturação e atrí-:
inações da Supelf'intendência Nacional da Marinha Mercante
_
SUNAMAM e dá outras providlJn-

cias,

(Publicado no Diário Ottcuü - Seção
I - Parte I, de 30 de dezembro de
1970)
Retificaçtlo
Na págIna 11.047. 21} coluna, nas

assinaturas,
Onde se lê:

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza.
João Paulo dos Reis vellOSO

Leia-se:

IEMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NQ 67.994 -

DEZEMBRO DE

DE 30 DE

1970

P.ti'l.'O. a Base ~.4Area de FlorianópoUs
e dá outras ~rovidências

(publicado no Diário Oficial - Seção
I - Parte r, de 31 de dezembro de
1970)

ATOS DO ~ODER EXECUTrvO

Retificação

Na página 11.092, 2l'J. coluna, onde
se lê:
(Decreta ilegível) de 30 de dezembro de 1970
Leia-se:
Decreto nv 67.994 de 30 de dezembro de 1970.
DECRETO

N9 67.996
DEZEMBRO DE

- DE 31
1970

DE

Redistribui cargos, com respectivos
ocupantes, para a Agência Nacional,
e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial - Seção
Parte I, de 31 de dezembro de

I -

1970)
Retificação

Na pagina 11.093, 1~ coluna, no artigo 39, onde se lê:
. . órgão de (ilegível) ...
Leia-se:
órgão de origem ...
DECRETO

N9

67.997 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1970

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, area de terreno situado no Município de Ltuporanqa, no Estado de
Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto no Decretalei no 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, a área de terreno com
aproximadamente 13.000.000 ma (treze milhões de metros quadrados), com
as respectivas benfeitorias, situada rio
Município de Jtuporanga, no Estado
de Santa Catarina, necessária à construçâo da Barragem Sul e respectiva
bacia hidráulica, compreendida pela
curva de nível de valor 403 m à 410
tcota arbitrária), variando para cada
caso particular, nos limites indicados
na planta no 729 do 149 Distrito Federal de Obras de Saneamento, fôlhas nvs 1 e 2, que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras de Saneamento.

369

Art. 29 O expropriante, na execução
dos trabalhos e obras de que trata. O
presente Decreto, poderá alegar, para
efeito de emissão provisória na posse,
a urgência a que se refere o artigo 15
e seus parágrafos, do Decreto-lei número 3.3:65, de 21 de junho de 1941,
com a redação dada pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 39 O Departamento Nacional
de Obras de Saneamento fica autorizado, com os seus próprios recursos, a
promover e executar, amigável ou judicialmente a presente desapropriação.
Art. 49 :tste Decreta entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
1499 de Independência e 829 da
República.
EMiLro G. MÉDICI
José Costa Cavalcanti

DECRETO

N9 67.998 DE 31
DEZEMBRo DE 1970

DE

Declara de utilidade publica, para
fins de constituição de eerotaao administrativa, uma faixa de terra
destinada a passagem da linha de
transmissão que se estenderá desde
a linha tronco Pirítuaà - Jurunai
até a subestaçáo da Iruiüetría Duratex S. A., no município de Jundiai, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçao que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de .águas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851, de 16
de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 7
(sete) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a linha tronco Pírftuba - Jundiai e a subestação da Indústria Duratex S. A., no município
de .rundtat, Estado de São Paulo, cujo
projeto foi aprovado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME nv 700.015-70.
Art. 29 Fica autorizada a LIGHT Serviços de Eletricidade S. A. a pro-

ATOS

370

DO

PODER

mover a constitutçáo d~ servidão administrativa nas rererídas áreas de
terra, na forma da legislação vigente onde tal se fizer necessário, para
a 'passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
LIGHT - Serviços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado. a qual
comnreende o direito atribuído à eID-

prêsa concessionária de praticar todos os atos de construção. operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possrvets alterações ou reconstruções sendo-lhe assegurado ainda o
acesso à área da servidão através do
prédio serviente desde que não 'haja
outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das -áÍ'êas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que fôr
eompatívet com a existência da servidão abstendo-se em consequêncla, da
prática dentro das mesmas, de quaisouer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre êles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2'" A LIGHT - Serviços de Eletricidade S. A. poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constítutcão da servldâo administrativa de
caráter urgente. utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
nc 3.365. de 21 de junho de 1941, com
as modificações tnstroduztdas através
da Lei nv 2.786. de 21 de maio de 1956.
Art. 49 'Bste Decreto entrará em vi~
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970:
1499 da Independência e 829 da
República,
EMíLIo G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 67.999 - DE 31
DEZEMPRO DE 1970

DE

Retífica o art. 19 do Decreto número
63.300 de 27 de setembro de 1968.

o Presidente da República, usando
do atribu. cão que lhe confere o artt-c
81, item III. da Constituição, 1:.)5 t sr-

EXECUTIVO

mos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera_
ção) , alterado pelo Decreto-lei número 318 de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19
do Decreto nc sessenta e três míl e,
trezentos (63.300), de vinte e sete
(27) de setembro de mil novecentos
e sessenta e oito (1968) o qual passa
a ter a seguinte redação: :;:~ca outorgada a Indústrias Brasileiras de A:rtdgos Refratários 8. A. "I~AR" concessão para lavrar minério re cromo,
em terrenos de propriedade de Antônio Francisco Marques e outros, no
lugar denominado Fazenda Morro
Feio, distrito e município de HídroIândía, Estado de Goiás, numa área
de trezentos e cinqüenta e oito he. tares doze ares e trinta e três centíares (358,1233 ha) , delimitada r 'Ir
um polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos e trinta e cinco
metros e vinte e seis centímetros ....
(335,26 m) , no rumo verdadeiro de
sessenta e um graus dezessete minutos sudeste (719 17' SE), do ca J
nordeste (NE) , da casa sede na Fazenda Morro Feio, e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta e cinco metrc e
vinte e sete centímetros (345.27 m-,
leste (E); duzentos e noventa e dois
metros e sessenta e quatro centímetros (292,64 m) , sul (S); cer.to e noventa metros e trinta e oito centímetros (19038 m) , leste (E): trezent- 3
e onze metros e vinte e dois eentímetros (311,22 m) , sul (S); cinqüenta
metros (50 m) , leste (E); oitenta
metros (80 m) , sul (8): cinqüenta
metros (50 m) . leste (E): oitenta
metros (80 m) , sul
(S) ; cinqüenta metros (50 m) leste (E); oitenta metros (80 mi , sul (S); duzentos
e cinqüenta metros (250 m) , leste (E) ;
quarenta metros (40 nn , norte (N);
quarenta metros (40 m) , leste (E);
quarenta e cinco metros (45 m) ,
norte (N); quarenta e cinco metros
(45 m) , leste (E); noventa metros
(90 m) , norte (N); cento e quarenta
e cinco metros (145 m) , leste (E):
noventa metros (90 m) , sul
~) ;
cento e cinqüenta metros ~150 m) ,
leste (E); cento e dez metros (110 mv,
sul (S): 'cem metros (100 m) . leste
(E) : 'setenta e três metros e cinqüenta centímetros (73,50 m) , r.ul
J
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(8); trezentos e sessenta e três metros e trinta e cinco centímetros .....
(363.35 mi . leste (E); mil qumherr-..s

e cinqüenta e sete metros e sessenta
e ".. .ts centímetros <1.557.62 m) norte
(N); cento e sessenta metros (160 mi ,
oeste (W); duzentos e setenta metros
(27r) m) , norte (N); cento e trinta e
três metros e trinta e cinco centímetros 033.35 m) , oeste (Wl:
'-1zen tos metros (200 m i , norte (N);
noventa metros (90 m) , oeste nr.,"';
cento e quarenta metros :140 m) ,
norte (N); cinqüenta P. oito metros e
oitenta e dois centímetros (5882
oeste íW); cento e seis metros .~
vinte e sete centímetros <10627 m) ,
norte (N); setenta metros (70 1"'"\,
oeste (W): etnqüenta f' três metros
e setenta e três oentfmet-os (53 73 P"',
norte fN); oit~·-t,8. metros (80 mr,
oeste (W); setenta tnetroi (70 r',
norte (Nt : cem m°t1'o..<; r rnn mi . oe.sce
(W): oitenta metros (80 m i . nc I}
(N): cinniionta metros (!i0 m) . oeste
rwi , ctnouenta metros (!in 1"1). norte
(N): c'noüeota e um metros p r"pzoito ('ontfmotr"- (51.]8 m i . oeste
(W); quarenta metros (40 m) . norte
(N); cento e ctncuenta metros (,·-0
metros). oeste (W): cento e trinta
metros (130 mr , norte (N): cento e
quarenta metros (140 ml oeste rw);
cento e trinta metros (130 nn norte
(N); cmcuenta metros (50 mi. o· ste
(W); quarenta rnet-os (40 mi . norte
(N): cem metros n 00 m) . oeste (W):
oitenta- metros (80 mi . norte (N~:
cento e setenta metros (170 mt . oeste
(W): cento e vinte metros n20 mt ,
sul (8); sessenta metros (60 mj . oeste
(w): trezentos e quarenta e dois
metros e "ito ce-ittm-t-os (34?.08 nn,
sul (8) cento e setenta e oito metros
e dezesseis centímetros (178.16 mi ,
oeste (W): seiscentos e otnquenta e
sete metros l noventa e dois centí-"
metros (657.92 mi . sul (8): oitenta
metros e noventa centímetros (80,90
metros) oeste (W): quinhentos -r etros (500 m) . sul (8); cmqunta e seis
metros e cínquenta e nove centímetrc., (56.59 m i . oeste (W); trezentos
e noventa e seís metros e quatorze
centímetros (396,14 mj , sul (8)
Art, 29 A presente retificação :0
Dec-re-to será transcrito no r 11'0 C de
Registro das Concessões de lavra, da
Divisão de Fomento da Produção ': neral, do Departamento Nacional da

Produçâc Mineral, do Ministério das

Minas e Energia.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 31 de, dezembro de 1970;
1490 da Independência e 829 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nv 68. rJOO - DE 31
DEZEM:BRO DE 1970

DE

Declara sem efeito o Decreto número
19.780, de 10 de outubro de 1945.

o Presidente da República, usando
dautrttxnçãc que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constdtuíçâo, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereíro de 1961 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito i Decreto no 19.780, de dez (Iü)
de outuoro de mil novecentos e quarenta - cinco (lS45) que concedeu a
mineraçàr- Lavras santo Amaro Ltda.
o direito de lavrar caulím, no lugar
cairro Tuparoquera, distrito e municipio de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
1499 da Independência e 82l? da
Eepúbüca.
EMíLI(' G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DEcRET0 N9 68.001 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1970

Declara ccceco o Decreto n9 28.495.
ele 14 de aooeto de 1950.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição.
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967,
e tendo cm: vista o que cor..ata no
processo DNPM - 290-46, decreta:
Artigo único. Fica declarado ca..
ducc o decreto número vinte e oito
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mil quatrocentos e noventa e cinco
(28.495), de quatorze (14) de agôsto
de mil novecentos e cinqüenta (1950),

alterado pelo número quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta e um
(45.641). de

vinte e cinco

(25)

de

março de mil novecentos e cinqüenta
e nove (1959), que, por Sua vez, foi
retificado pelo número quarenta e
nove mil quatrocentos e quarenta e
sete (49.447), de seis (6) de dezembro de mil .ncvecentos e sessenta
(1960), que por sua vez foi retificado
pelo número setecentos
(700)
de
quinze (15) de março de mil novecentos e sessenta e dois (1962). que
concedeu ao cidadão brasileiro Paulo

Pereira Inácio o direito de lavrar ja-

zida de argila refratária em terrenos

EXECUTIVO

direitos foram transferidos a Compa-,
nhía de Pesquisa e Lavras Minerais
-

COPELMI.

Brasília, 31 de dezembro de 1970;
1499 da Independência e 829 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.003 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1970

Declara caduco o Decreto ns 22.487,
de 20 de janeiro de 1947.

de proprieddae de Antônio Chora e

O Presidente da República, usando

outros, no bairro de Coqueiros, distrito e município de Mogt das Cruzes,
Estado de S. Paulo, cujos direitos de
lavra foram cedidos à
Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S.A.

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

-

!BAR.

Brasília, 31 de dezembro de 1970;
Independência e 829 da
República.
1499 da

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.002 -

DE 31 DE

DEzEMBRO DE 1970

Declara sem efeito o Decreto número 24.559, de 21 de fevereiro de

1948.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei ns 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número vinte e quatro mil, quinhentos e cinqüenta e nove (n 9 24.559), de vinte e um (21)
de fevereiro de mil novecentos e quarenta e oito (1948), que concedeu ao
cidadão brasileiro Ivo de Magalhães
o direito de lavrar carvão mineral
em terrenos situados no distrito de
Butiá, munícípín de São Jerônimo,
Estado do Rio Grande do Sul, cujos

Mineração), alterado pelo Decretolei nc 318, de 14 de março de 1967,
e tendo em vista o que consta no
processo DNPM 10.357-44, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o Decreto número vinte e dois mil
quatrocentos e oitenta e sete (22.487),
de vinte (20) de janeiro de mil novecentos e quarenta e sete
(1947),
que concedeu à Mineração Píratímrsga Limitada o direito de lavrar
areia, argila e associados, em terrenos de propriedade de Antônio Pavan, situados no lugar denominado
Engenheiro Goulart, na zona de Penha da França, distrito e munícipíc
de Sâo Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
1499 da Independência e 829 da.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.004 DEZEMBRO

DE 31 DE

DE 19'10

Declara sem efeito o Decreto número
44.340, de 22 de agâsto de 1958.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
SI, item TIl, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei no 227, de 28 de
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fevereiro de 196'7 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número quarenta e
quatro mil e trezentos 2. quarenta. (nún.ero44.340), de vinte e dois (22\ de
agôato de mil novecentos e cinqüenta
e oito (1958), que concedeu à Companhia de pesquisa e Lavras xnneraíe.
COPELMI, o direito de lavrar carvão
mineral, em terrenos situados no distrito de Eutiá, no município de São
Jerônimo, Estado do Rio Grande do
Sul.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
149('1 da Independência e 82('1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRJo.,"TQ

N('I 68.()05
DEZEMBRO DE

-

DE

31

DE

1970

Declara caduco o Decreto n9 28.714, de
6 de outubro de 1950, retificado pelo
de n<:' 29.214, de 26-1-5I.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
E1 item lII, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei n? 22'7, de 28 de fevereiro de 19-67 (Código de Mineração).
alterado pelo Decreto-lei nv 318. de 14
de março de 1967, e tendo em vista o
que consta no processo DNPM núme1"0 5.518-46, decreta:
Artigo único. Fica .Ieclc.rado cadurx o Decreto número vinte (: oito mil
setecentos e quatorze f28. 714), de .;(>1::;
(6) de outubro de nii -ovecentoa e
cinqüenta (1950), retificado pelo de
número vinte e nove mil duzentos e
quatorze (29.214), de vinte e seis
<.26) de janeiro de mil novecentos e
oinoüenta e um (1951). que concedeu
à Emprêsa de Mineração S. Barreto
& Filhos o direito de lavrar amianto e
associados em terrenos de propriedade
d!: Abdon Soares de Oliveira e outros,
situado no lugar denominado Gretas
Miúdas, distrito de Ponciano, município de I'raípú, Estado de Alagoas.
Brasfha, 31 de dezembro de 1970;
149'? da Independência e 82'? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO W,! 68.006 - DE 31
DEZEMBRO DE 1970

DE

Declara caduco o decreto nv 46.314
de 30 de junho de 1959.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arcígo 81, item TIl, da Constituição,
nos têrmos do
Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março
de 1967, e tendo em vista o que consta no processo DNPM-339-55, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco o decreto número quarenta e
seis mil, trezentos e quatorze (46.314),
de trinta (30) de junho de mil novecentos e cinqüenta e nove (959),
que concedeu a Míneraçãc
Irapuá
Límízada o direito de lavrar calcário,
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Irapuazinho, distrito de Restinga seca, municipio de
Cachoeira do Sul, Estado do
Rio
Grande do Sul.
Brasília, 31 de dezembro de 1970:
~ 49<;1 da
Independência e 82<:'
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 68.007. - DE 31
DEZEMBRO DE 1970

DE

Declara caduco o Decreto n. ° 49.229
de 16 de novembro de 1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfao
31, item lII, da Constituição, nos
tê-mos do Decreto-lei n.v 227, ele 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Oecreto-ící
H.O 318, de 14 de
março de 1967, e
tendo em vista o que consta no processo DNPM 8.554-57, decreta:
Artigo único. Fica declarado caduco
o Decreto número quarenta e nove
mil duzentos e vinte e nove (49.229)
de dezesseis ,I -) de novembro de mil
novecentos e sessenta (1960), que c.JJ1cedeu ao cidadão brasileiro .Iose Renato Fraccaroli o direito de lavrar
dolomita em terrenos de sua propriedade na Fazenda, Pouso Alto ou Borda,
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distrito e município de Itapeva, Estado de São t-laulo.
Brasília, 31 df: dezembro de UJ70;
149°
da Independência e 82°
da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Lias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.008 DEZEMBRO

DE
DE 1970

31

DE

Retifica o artigo 1.0 do Decreto número 54.530, de 21 de cnüabrc ae

1964.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
revereiro de ...967 (Código de Mmeraalterado pelo Decreto-Ier-múmero 318, de 14 de março de 1967, de-

çãoi,

creta:
Art. I" Fica retificado o art. 10;>
do Decreto número cínquenta e quatro mil, quinhentos e trinta (5'1.530),
de vinte e um \21) dto outubro -te mil

novecentos e sessenta e quatro (1964),
o qual passa ter a seguinte redação;
Fica outorgada à Companhia Siderúrgtca Cruzeiro do Sul - CRUZUL,
concessâo para lavrar dclormta e
mármore, em terrenos de propriedade
de João Morgan da Costa e outros,
no lugar
denominado Fazenda da
Mutuca, distrito de Conceição do aio
Acima, munícípíc de Santa Bárbara.
Estado de Minas Gerais, numa area
de
duzentos e cínquenta e quatro
hectares, setenta '-' um ares e vinte
dois centiares (254,7122 haj , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a setecentos e vinte
um metros (721 m) , no rumo verdadeiro de quinze graus e trinta n,tnutos noroeste (150 30' NW) da confluência do Córrego Fazenda 011 Pedro
Pires no ribeirão Mutuca" ou Gandarela e os lados a partir dêsae vertice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeir .is: dois mil e trinta e
dois metros (2.032 mi, oitenta e oínco
gaus e trinta minutos noroeste
(8~ 30' :N.E), novecentos
e vinte e
sete metros e cinquenta centímetros
(927,50 m) , vinte e nove graus e dez
minutos nordeste (29 0 lO' ~E); duzentos e sessenta e seis metros (266
m) , três graus e cinco minutos nordeste (30 O' NE~; duzentos e doze ':'IIe·
tros (212 m) , setenta graus e trinta

minutos noroeste (70 0 30' NW); sete_
centos e onze metros 711 m) , em;
quenta e seis graus e cinco mmULoS
sudoeste (56 5' SW); trezentos e quarenta e cinco metros (345 mi oite'lta
e três graus e vínte e cinco minuto,
noroeste (83 0 25' NW); .juinhentos e
noventa e um metros (591 m r, seis
graus e cinco minutos noroest,e . "
(6 0 5' NW); quatrocentos e oitenta e
cinco metros (485 m) , setenta e nove
graus sudoeste (79 0 SW); duzentos e
sessenta e que-ro metros (264 mi, oitenta e tres graus sudoeste (8:1 0 SW)·
quatrocentos e vinte e três metros ~
cínquenta centímetros (423.50 nu, setenta e quatro graus e quarenta e
cinco minutos noroeste (74 0 {5' N W);
mil duzentos e trinta e dois metros
e cinquenta centímetros 0.232.5::1 m) ,
um grau e dez minutos sudeste ... _
O o lO' SE); trezentos e quarenta e
oito metros e cínquenta centímetros
(348,50 m) trinta e um graus e quarenta e cinco minutos sudoeste
0

J

J

(310 45' SW).

Art. 2.0 O presente Decreto será
transcrito no livro C "Registro dos
Decretos de Lavra" do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
da Independência e 820 da
Republica.
149 0

EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N," 68.009 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1970
Declara de utilidade pública a Fundação Balbina Camila de AraUJO,
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição .jue lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo ~ J.
63.400, de 1967, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utthdade
pública, nos têrmos 10 artigo 1.' da.
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, -ombinado com o artigo Lodo Regulamenta aprovado pelo Decreto n'' 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Pundaçâo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Baiblna Camila de Araújo, com sede

em Belo Horizonte, Estado de 'VIinR5

Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
149° da Independência e 82° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 68.u10 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1970
Declara de utilidade pública a Casa
de Menores São Tarcísio, com sede
em Cláudio, Estado de Minas Gcrais.
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e tendo em vista o que consta do
Processo n.v CFE - 1.507-70, do Mímstérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o runctonamento da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas de Vargtnha. na cidade de Varginha, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2.° 1!::ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de dezembro .re 1970;
149° da Independência e 82° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 68.012 - OE 31 DE
DEZEMBRO DE 1970
Presidente da República, usando
da atrfbuíçâc que lhe confere o artigo Reorganiza o Hospital dos Seroiâoree
81 item IH, da Constituição e atendo Estado (HSE), retifica '1: ctcseidendo ao que consta do Processo M.J.
ficação de
cargos em
comse-õo,
33.750, de 1968, decreta:
transforma cargos em comissão 11m
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
funções
gratificadas e dá 'Jt(,tms
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
providências.
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1" do RegulaO Presidente da República, usando
menta aprovado pelo Decreto número
dr atribuições que lhe confere o ar50.517, de 2 de maio de 1961, a Casa
tigo 81, item V, da Constituição, dede Menores São. Tarcisio, com eece
creta:
e~ Cláudio, Estado de Minas Gerais,
Art. 1.0 O - Hospital dos Servidores
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
do Estado (H8E), órgão de asststêncta
vigor na data de sua publicação, redo Instituto de Previdência e Assisvogadas as disposições em contrario.
tê cia dos Servidores do t<':::stado
(IPASE), no Estado da Guanabara,
Brasília, 31 de dezembro de .1970;
subordinado diretamente à sua Pre149° da Independência e 82° da
sidência, tem por finalidade:
República.
r - Prestar assistência medicoEMÍLIO J. MÉDICI
hospitalar, odontológica e farmacêutica
aos servidores civis federais e
Alfredo Buzaid
respectivos ber'eficíárlos, na forma. oa
legislação vigente;
II - Contribuir para o progresso da
Medicina, através de atividades que
DECRETO N." 68.011 - DE 31 tlE
lhe garantam a manutenção de eleDEZEMBRO DE 1970
vado nivel no atendimento hospitalar.
Autoriza o funcionamento da FacxüArt. 2.° O H8E compõe-se ele:
dade de Ciências Contábeis e A.dI - Gabinete do Diretor;
ministrativas de Varginha, 1ifG.
II - Comissão de Planejamento;
O Presidente da República, usando
IH - Conselho Médico;
das atribuições que lhe confere o arIV - Divisão Médica;
tigo 81. item III, da Constitmçáo, de
V - cencro de Aperfeiçoamento e
acôrdo com o artigo 47 da Lei núEspecialização Médica;
mero 5.540, de 28 de novembro de
VI - Policlínica "Alexander Fle1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
ming";

o
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VII _ Divisão Administrativa;
VIII - Serviço de Pessoal.

III
Apreciar a qualIdade e a
quantidade do trabalho mêdlco do
corpo clínico, em seus vár-ios aspectos
Art. 3.° O HSE será dirigido por
científicos e profissionais, aferindo a
um Diretor, nomeado em comissão
produtividade médica, a melhoria dos
pelo Presidente do IPASE.
serviços e a apuração dos méritc-s
profissionais dos médicos, individual_
Art. 4.° Poderá ser designado um
Procurador do IPASE para prestar aR- mente e no conjunto, sempre que se
aístêncía jurídica ao Diretor do Hf5E. fizer necessário; e
IV - Coordenar as atividades do
Parágrafo único. O Procurador será
Centro de Aperfeiçoamento e Especiaescolhido de comum acôrdo entre o
lização Médica.
Presidente do IPASE e o Diretor do
HSE.
Art. 9.° O Conselho Médico será
constituído de 2 (dois) Chefes de SerArt. 5.° O Gabinete do Diretor, os
viço, 2 (dois) Chefes de Clínica. e 4
Chefes das Divisões Médica e Ad(quatro) médicos efetivos do Quadro
ministrativa, e do Serviço de pessoal,
de
Pessoal do HSE, além do seu Dipara atender aos encargos técnicos ou
retor,
membro nato, que o presidirá,
administrativos que lhe são
oerttsem direito a voto, exceto nos casos
nentes, poderão ter assessôres, ussísde empate.
tentes, secretários, auxiliares e ajudantes, na forma estabelecida no ReParágrafo único. Cada Conselheiro,
gimento do HSE.
em seus impedimentos, será substituído por um: suplente, todos designaArt. 6.° A Comissão de Planejados slmultâneamente por ato do Dimenta terá como atribuições estudar e
retor do HSE,
planificar as matérias pertinentes a:
Art. 10. Fará parte integrante do
1 Alterações do Regimento do
Conselho Médico uma Comissão de
HSE;
Produtividade, composta por 1 (um)
II - Rotinas gerais de funcionarepresentante dos Serviços Cirúrgicos,
mento; e
1 (um) representante dos Servicos
III - Elaboração do orçamento
Clínicos e ~. (um) representante dos
anual do HSE, em coordenação com
Serviços Complementares, sendo preos órgãos executivos, de acôrdc com
sidida por um de seus membros, toas instruções do seu Diretor.
dos designados por ato do Diretor do
HSE, mediante indicação do ConseArt. 7.° A Comissão de Planejalho Médico.
m'.nto será constituida de 5 (cinco)
membros, a saber: o Chefe da DiArt. 11. A Divisão Médica compete
visão Médica, o Chefe ela Divisao
orientar, coordenar, controlar e superAdministrativa, o Chefe do Serviço de
visionar o desenvolvimento das ativiPessoal e 2 (dois) representantes d0S
dades médicas, odontológicas e farServiços integrantes da Divisã-o Mémacêuticas do HSE, promovendo medica.
didas que visem a manter padrões de
elevado nível de assistência médicoParágrafo único. Os membros na
hospitalar e ambulatorial, além c,e
Comissão de Planejamento, que funcontribuir para a execução de progracionará em caráter permanente, serão
mas de aperfeiçoamento, especiatisadesignados pelo Diretor do :EIS::!':, que
ção e pesquisa atinentes à Medícma..
presidirá as suas reuniôes.
Art. 12, A Divisão Médica compreArt. 8.° O conselho Médico, orgâo
ende:
de assessoramento do Diretor do H8E
I - Serviços Cirúrgicos:
composto de 9 (nove) membros, terá
as seguintes atribuições:
a) Cirurgia Cardlovascular;
I - Opinar sôbre questões de nab) Cirurgia Geral;
tureza deontológica suscitadas .ia '[115c) Cirurgia Pediátrica;
tituição,
sugerindo as providências
d) Cirurgia Plástica e Reparadora:
aplicáveis à sua solução, observado o
e) Ginecologia;
Código de lttica Médica;
f) Neurocirurgia;
II - Avaliar credenciais de membros do corpo clinico índícados para
g) Obstetrícia;
o exercício de cargos ou funções ne
h) Oftalmologia;
chefia médica, elaborando J respeci) Ortopedia e 'I'raumatologta;
tivo parecer;
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j)

Otorrinolaringologia;

l)

Proctología;

Urologia.
II - Serviços Clínicos:
a) Cardiologia;
b) Centro de Tratamento Intensivo;
(,') Clínica Médica;
â)
Dermatologia e Sifilografia;
e)
Neurologia;
j) pediatria;
m)

III -

Serviços Complementares:

Anesteslologla e Gasoterapía ;
Hemoterapia;
.
Laboratório de Análises Clinicas;
d) Medicina Física e Reabilitação;
e)
Medicina Nuclear;
f) Odontologia;
g)
Patologia;
h) Radiologia.
IV - Serviços Técnicos Auxilares:
a)
Dietética;
õ) Documentação e Estatística Médicas;
c)
Enfermagem;
a, Farmácia;
~)
Social.
V - Centro Oirúrglco
VI - Serviço de Emergência
VII - Ambulatórios Perttérícos
Art 13. Ao Centro de Aperfeiçoamente e Especialização Médica compete planejar e desenvolver atividades
de aperfeiçoamento, especialização e
pesquisa, compreendidos nos campos
médicos, para-médicos e de admínistração hospitalar.
o)
b)
c)

Art 14. A Divisão Administrativa
compõe-se de:
I - Serviço de Administração do
Edifício;
II Serviço de Comunicações e
Documentação;
.
TIl - Serviço de Contabilidade e Pínanças:
IV - Serviço de Engenharia;
V - Serviço de Material;
VI - Serviço de Processamento de
Dados.
Art. 15 A Maternidade e Policlínica
"Alexander Fleming", que passa a denominar-se Policlínica "Alexander
:Fleming", subordina-se diretamente ao
Diretor do HSE, e suas atividades, em
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geral. serão desenvolvidas sob a orie~
tação dos serviços integrantes das DIvísôes Médica e Administrativa, na
forma que fôr estabelecida no Regimento do HSE.
Art 16. compete à Divisão Administrativa dar todo o apoio necessário
ao eficiente desenvolvimento das atívldaces-fins do HSE.
Art. 17. O Servíco de Pessoal, que
integrará o Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal, é o órgão
responsável pelo eficiente e coordenado funcionamento do sistema no âmbit.') do HSE.
Art 18. Competirá ao Presidente do
IPASE aprovar o Regimento Interno
do HSK mediante proposta do seu Direter ouvidos previamente o Ministério do Planejamento e Coordenação
Ger31, e, em face do disposto no artigo 10 do Decreto n« 67.326, de 5 de
outubro de 1970, o Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
§ t.v Cabe ao Diretor do HSE providencíar a instalação, implantação e
reorganização dos órgãos que se fizerem necessários para atender ao estanelecido no presente Decreto.
§ 29 Por proposta do Diretor do
HSE, o Presidente do IPASE expedirá o Regimento Interno do Centro de
Aperfeiçoamento e Especialização. Médica.
Art 19. Ficam extintos o cargo em
comissão de Chefe do Serviço de Reumatologta e a função gratificada de
Chefe de Clínica de Reumatologia
criados pelo Decreto no 41.078, de 19
de março de 1957; o cargo em comissão de Chefe da Divisão de órgãos
Médicos Periféricos de que trata o
Decreto no 51. 628, de 19 de dezembro
de 1962; e as funções gratiricadas de
Chefe da Seção Clínica de Higiene
Pré-Natal, de Nutrição e Endocrtnclogía e de Pediatria e Higiene Infantil, de que trata o Decreto n.v 51.631,
de 19 de dezembro de 1962.
Aru 20. Ficam transformados e retificados, na forma do Anexo, cargos
em comissão e funções gratificadas de
que tratam os Decretos nvs 51.340, de
28 -te outubro de 1961, 51.628, de 19
de dezembro de 1962, 51.631, de 19 de
dezembro de 1962 e 54.013, de 10 de
Julho de 1964.
art, 21. Fica transferido, com os
necessários recursos, 1 (um) cargo em
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comissão, símbolo 4.C, de Contador
Chefe Seccional, da Parte Permanente Q(, Quadro de Pessoal da Administração central e órgãos Locais do
IPASE, de que trata o Decreto número 53.717, de 17 de março de 1964,

para a Parte Permanente do Quadro
de Pessoal do HSE, transformado em
cargo em comissão, símbolo 4.C, de
Chefe do Serviço de Contabilidade e
Finanças.
Art. 22. Ficam transferidas, com os
necessários recursos, para a Parte Permanente do Quadro de 'PeSSOal do
HSE, as funções gratificadas, símbolo
4. F de Chefe da Seção de Empenho

e Registro e da Seção de Registros
Analitícos e a função gratificada, símbolo 17.F, de Encarregado da Turma
de Orçamento, da Parte Permanente
do Quadro de Pessoal da Administração Central e órgãos Locais do IPASE,
de que trata o Decreto no 51.631-,-de
19 dt dezembro de 1962.
Art 23. Ficam mantidos os restantes cargos em comissão atualmente
existentes na Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do HSE.
Art. 24. Ressalvado o disposto nos
artigos 19 e 20 dêste Decreto, ficam
mantidas as demais funções gratificadas atualmente existentes na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
HSE, até que seja providenciada pela
Presídêncía do IPASE a expedição de
ato do Poder Executivo.
Art. 25. As despesas com as atividades do HSE continuarão a ser
atendidas pelas dotações consignadas
no respectivo orçamento,'observado o
disposto nos artigos 21 e 22 dêste Decreto.
Art. 26. Fica o Diretor do HSE autortzado a promover. junto aos Ministérios da Educação e Cultura e da
Saúde, estudos para a criação de uma
Escola de Aperfeiçoamento e EspeciaIízacâo Médica.
.
Art. 27. âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
1499 da Independência e 829 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O. de
5 de janeiro de 1971.

ExECUTIVO

DECRETO

NQ 68.013 DE
DEZEMBRO DE 1970

31

DE

Altera o enquadramento dos servidores do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento. beneficiados
pelo parágrafo únic.o do artigo 23
da Lei nQ 4.009, de 11 de junho de
1962, e dá outras provzdências.

o Presidente da Repubuca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item UI, da Constituição,
tendo em vista o dtsposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo nc 6.3R4,
de 1970, do Departemeuto Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam rettücanes a tabela
numérica e a relação nominal que
acompanham o Decreto nv 65.619, de
23 de outubro de 1969, que aprovou
o enquadramento de ee-vmoces do
Departamento jcaclonai de Obras de
Saneamento (DNOS) , ocneücíados
pelo parágrafo único do ar-tigo 23 da
Lei nc 4. Qa9. de 11 de junho de 1962,
para efeito de serem íncluidos:
1) Quatro (4) cargos da classe A.
nivel 8, da Série de Classes de Pedreiro, P-101, e nêles enquadrados
Francisco Simplicio Ferreira, João
Símplíeíc Laurentíno. José Cristovão
Mendes e José Simplíoic Perretra:
2) Um (1) cargo da Cresse Síngu[ar. nivel 5, de Auxilia·r de Artífice,
A-202. e nêle enquadrado Altamir
Ramos;
3) Um (1) cargo da classe A, ní..
vel 5, da Série de Classes de Cozinheiro, A-501, e nêle enquadrada Olga
Balbína de Oliveira;
4) Três (3) cargos da Classe Singular, nível 5, de Servente GL-104,
e nêles enquadrados José Aquilino de
Oliveira Filho, José Franceltno ela
Silva e Vicente João de santana;
5) Dois (2) cargos da orasse A: mver 8. da Série de orasses de Guarda,
GL-203, e nêles enquadrados José
Avelino da Silva e Rosalvo Ferreira
Martins;
6) Cinco (5) cargos da Classe Singular, nível 5. de Feitor, GL-401, e
nêles enquadrados i!;x..scwtC' Luiz da
Rocha; Geraldo Linu da Silva, Geraldo Silva, José Francisc-. de Souza e
Lourival Ferreira ãe Andrade;
7) Dois (2) cargos da Classe Singular, nível I, de 'I'ranalhador, GL-402.
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e nêles enquadrados Adão do Nasclmenta e Maurílio venera: e
8) Dois (2) cargos da Classe gmgu..
lar, nível 6, de àuxtuar de Medição,
P-1.206, e nêles
enquadrados João
Batista dos Santos e Pedro Arnaldo
Meira.
Parágrafo umco. Os servidores ora
enquadrados são ort.m.ros, do ex-Mínistério da Viação e Obr;1..S Púoücas
(atual Ministério dos Transportes),
transferidos para o Departamento
Nacional de Obras ce Saneamento
(DNOS) pelo Decreto nv 64.376, de
22 de abril de 19ü9.
Art. 29 Aplicam-se aos servidores
Indicados no artigo 1Q dêste Decreto,
no que couber, as disposições do Decreto nv 65.619, de 23 de outubro oe
1969.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) apoatilaa-á os títulos dos servidores abrangidos por
êste Decreto, observando o disposto
no artigo 99 da Emenda oonstttucícnal nv 1, de 17 de outubro de 1965',
Art. 4.9 As vantagens financeiras
decorrentes da execução déste Decreto vigoram a partir de 15 de ju..
nho de 1962.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposlções em contrário.

Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam aprovettados, no
Quadro de Pessoal - Part·e permanente - do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, no cargo de Escriturário, código AF-20'J 8-A, em vagas constantes da Tabela anexa ao
Decreto no 55.443, de .'j de janeiro
de 1965, com Iotacâo na Delegacia Regional do Trabalho, no Paraná, os
seguintes servidores do extinto Território Federal de Iguaçu postos em
disponibilidade pela Lei nc 125, de 24
de outubro de 1947:
a) Terezlnha
de Jesus Palerma,
Proressôra Primária, Classe D;
b)
Adâo Popínígts, Professor de
Curso Primário, Classe D.
Art. 2Q OS servidores abrangidos
--1.)01' êste Decreto terão o prazo de 30
(trinta) dias para a posse, observado
o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nc 1.711, de 28 de outubro de 1952 e, após o respectivo
têrmo, o pagamento sera ferro à vista
da freqüência, por intermédio do órgão em que foram aprovertados ,
§ 1Q O Ministério da Justiça ado..
tará providências no sentido de tornar sem efeito o aprove'famento e
cassar a disponibilidade do servidor
que deixar de tomar P'MSe no prazo
fixado.
Brasília, 31 de dezembro de 1970'
§ 29 O órgão de pessoal do Minis1499 da Independência e 829 dà
tério do Trabalho e previdência SoRepública.
cial fica obrigado a comunicar ao do
Ministério da Justiça as passes ocorridas.
EMíLIo G. MÉDICI
Art. 3Q Fica o Mínistérl o da JusMário David Andreazza
tiça obrigado a comunicar por Via teIegráfíca, aos Interessados, o aproveitamento constante dêste Decreto, com
José Costa Cavalcanti
a indicação da data de sua publicação nu Diário Oficial.
Art. 49 &ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reDECRETO N9 68.014 -- DE 31 DE
vogadas as disposições em contrário ,
DEZEMBRO DE 1970
Brasilia, 31 de dezembro de J970;
Dispõe sôõre aproveitamento de pes1499 da Independência e 829 da
soal do extinto Território Federal
República.
de Iguaçu,

O presidente da Repüblíca. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item III, da Ccn statuíção. e
tendo em Vista o que consta do Processo nc 6.972-64, do Departamento

EMÍLIO G.

MÉDICl

Alfredo Buzaid
Júlio Barata
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DECRETO NQ 68.015 - DE 31
DEZEMBRO DE 1970
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DE

Reclassijica os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal, Parte Pernuinente, do Ministério da lndústt"ta e
do Comércio, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e de
acôrdo com o artigo 6'\ letra "g", do
Decreto-lei nv 972, de 17 de outubro

de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo nv 22.077, de 1970, do
Ministério da Indústria e do Comér-

cio, decreta:
Art. 19 Ficam reclassificados, cem
os respectivos ocupantes, na Icrma
dos Anexos, de acôrdo com o disposto
no Decreto nv 67.269, de 24 de setembro de 1970, os cargos de Revisor do

Quadro de Pessoal, Parte Permaner>
te, do Ministério da Indústria e do
Comércio.
Art. 29 A reclassificação a que se
refere êste Decreto e seus efeitos financeiros vigoram a partir de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 zste Decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito admrnistratívo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas e.dmínistrativas em vigor.
Art. 49 O órgão de pessoal do
Ministério da Indústria e 00 Comercio apostilará os titulas dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 59 A despesa com ·t execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 69 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 19')'0;
da Independência e 829 da
República.

1499

EMÍLIO G.

DECRETO N9 68.016 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1970

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Departamento de
PolícIa Federal (DPF) e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constrtuiçâo, e
tendo em vista o disposto i10 artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de '25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído, de acôrdo
com o § 29 do artigo 39 do Decrete
nv 65.871, de 15 de dezembro de 1943!l.
para o Quadro de Pessoal - Parte
Especial do Departamento de Policia
Federal, 1 (um) cargo de Motorista,
código CT-401.8-A, ocupado por José
Aristóteles Fiuza, oriundo do Quadro
de Pessoal - Parte Especial - do
Departamento Nacional de O b r as
Contra as Sêcas (DNOCS). mantido
o regime jurídico do funcionário.
Art. 29 A redístrlbuiçào de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilelal ou contrária
a normas administrativas em vIgor•
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (DNOCS) remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dês.e Decreto, ao do
Departamento de L-'olicia Federal, o
assentamento funcional do servidor
mencionado no artigo 1.94
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuído contmuará a perceber
pela dotação do órgão de origem até
que o orçamento da Departamento
de Policia Federal C0US'611t:" os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento cesse
ato.
Art. 59 aste Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1970;
149 9 da Independência e 829 da.
República.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratimi de Mo'!aes

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 6-1-71.

JOsé Costa CavalcanU
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DECRETO N9

68.017 DE 31 DE
DEZEMBRO DE 19'70

Redistribui

cargo, com o respectivo

.octcpomie, para a Universidade Federal de Pernambuco, e dá outras
providências.

DECRETO N° 68.018 - DE 31
DEZEMBRO DE 1970

DE

Redistribui
cargo, com o respectivo
ocupante, para a Escola Técnica Fe··
âertü de Sergipe. e dá outras pro-

oiâênctas,

Art. 19 Fica redíatribuído, de acôrdo com o § 29 do artigo 39 do Decreto
uI? 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - da Universidade Federal de Pernambuco, 1 (11m) cargo
de Assistente de Administração, código AF~602 .16. B, ocupado por Célia
Lira Paulo, oriundo do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - da
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.
Art. ~ 29 A redist~ibU1Çâo de que
trata este Decreto nao h-uncloga situaçâo que, em virtude de sindicância
inquérito admímatrativc ou revísâc d~
enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas admínistratí vas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal da Universidade FedenlJ do Rio Grande do
Norte remeterá, no prazo de 30 (trlnta> dias, a cor.tar da publicação deste
Decreto, ao da Universidade Federal
de Pernambuco, o assentamento funcional da servidora mencionado no
artigo 19.
Art. 49 A ocupante do cargo ora redistribuído conctnuará a perceber pela
dotação do órgão de origem, até que
o orçamento Ja Uníverstdade Federal
de Pernambuco consigne os recursos
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento deste ato.
Art. 59 nste Decreto ent...'ará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrãrio.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-.
tígo 81, item In da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, â 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica redistribuído, de acõr..
do com o § 2.9 do artigo 3.9 do ncereto n« 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - da Escola Tée ..
nica Federal de Sergipe, 1 (um) car.•
go de Laboratorista, código ......••
1'~1602.9-B, ocupado por Isaac Wilson de Melo, oriundo do Quadro de
- Pessoal da extinta Comissão Federa)
de Abastecimento e Preços.
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situaçao que, em virtude de sindicância
Inquérito administrativo ou revisão d~
enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal da Su..
permtendêncía Nacional de Abastecimento (SUNAB), detentora do acervo
na extinta Comissão Federal de Abastecimento e Preços, remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação deste Decreto, ao da Escola Técnica Federal de Sergipe o
assen~amento
runcronaí do servtcor
mencíonado no art. 19.
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redístrfbuído contínuará a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o orçamento da Escola Técnica
Federal de Sergtpe consigne os recursos necessáríos ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5° Este Decreto entrara em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de dezembro de 1970'
149.9 da Independência e 82:? da
República.

Brasfüa, 31 de dezembro de 1970;
149° da Independência e 82° da
República.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-Ieí nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967 decreta;

EMÍLIO

G.

EMÍLIO

G.

Mt:OICI

MÉDICI

L. F. Cirne Ltma
Jarbas G. Ptusorinno

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 68.019 - DE 31
DEZEMBRO DE 1970

PODER

DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal

Parte Especial -

do instituto tca-

cioruü de Previdência Social cal go
originário do Departamento Nacional de Estradas de Ferro e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99,

§

29 , do Decreto-lei nv 200, de

25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redíatrfbuido, no Qua-

dro de Pessoal - Parte Especial do Instituto Nacional de Previdência
Social, com o respectivo cargo mtegrante do Quadro de Pessoal do De-

partamento Nacional de Estradas de
Ferro o servidor autárquico José -Calado dos Santos, Serviçal GL-I02;5.A.
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Instituto Nacional de Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação deste Decreto,
o assentamento individual do servidor
aqui mencionado.

EXECUTIVO

Art' 39 A r_edistribuição de que
trata este ato nao altera o regime jurídico do servidor que continuará vinculado ao mesmo sistema previdenciário que usufruía no órgão de origem.
Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito actministratívo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegal ou
contrária às normas administrativas
aplicáveis à espécie.
Art. 59 O servidor ora dístrnnndo
continuará percebendo à conta
do
crédito do órgão de origem até que
o orçamento do Instituto Nacional de
Previdência Social consigne recursos
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprímento dêste
ato.
Art. 69 este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo revogadas as disposições em contrario.
A

Brasília. 31 de dezembro de 1970;
1499 da Independência e 829 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário DaVid Andreazza
Júlio Barata
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The Liverpool & London Insurance. (Decreto nv 68.210, de 19-2-71),
- Bates do Brasil - Nactonalizaçâo.
(Decreto nv .68.272, de 19.2.71).

FORÇAS

ARMADAS

Estado-

Maior - Disponibilidade -- Aproveitamento. (Decreto u'' 68.354, de
16.3.71).

-

Ingecor - Alteração da compostção. (Decreto nc 68.441, de 29.3,
de 1971).

-

Organizações Militares _. Modificação de Regulamentos. (Decreto
nc 68.298, de 26.2:.71).
- Regulamento do Hospital. (Decreto nv 68.222, de 11.2.71).
- Aeronáutica - Vagas
Cota
Compulsória. (Decreto nv 68.064,
de 14.1. 71) .

-

Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.128, de 28-1-71).
- Reclassificação de cargos. (Decreto nv 68.129, de 28-1-71).
- Inspetoria Geral da Aeronáutica
- Alteração do Regulamento
Art. 44. (Decreto nv 68.320, de
5.3.71).

A ros DO

390

-

PODER EXECUTIVO

Retificação de
relação nominal.
(Decreto nc 68.415, de 24.3.71).

Crédito

Suplementar.

(Decreto

nv 6S.413, de 2&-3-71).

--'- Exército -

Transformação de Ba-

talhão - Lajes. (Decreto n? 68.046.
de 13-1-71).
- Vagas - Cota Compulsória. (Decreto no 68.062, de 14-1-71) .
- Corpo de Oficiais da Reserva do

Exército -

Alteracâo do Decreto

nv 41.475, de 8-5-57 Art. 83.
(Decreto no 68.070, de 15-1-71).
- Cessão de Imóvel - Vila Militar
- Ilhéus. Decreto no 68.103, de
22-1-71) .

-

Departamento de Ensino e Pesquisa - Alteração do Regulamento
- Art. 4Q • (Decreto nc '68.113. de
27-1-71) .

-

Departamento de Ensino e .pesquisa - Centro de Estudo de Pessoal.
(Decreta no 68.114, de 27-1.. . 7 H.

-

-

Departamento de Provisão GeralAlteração para Departame-nto Geral de serviços. Decreto nc 68.116,

-

Departamento de Engenharía e
Comunicações
ReorganizaçáD.
(Decreto nc '68.271), de 19-2-71).
- Departamento de Material Bélico
Reorganização. (Decreto numero '68.276, de 19-2-71).
- Departamento Geral do Pessoal _
Reorganização. (Decreto nv 68.277.
de 19-2-71).

-

Fábrica de Material de Comunicações - SUbordinação. (Decreto número {)8.297, de 26-2-71).
- Enquadramento
Bervidoraa,
(Decreto nv 68.3'17, de 4-3-71).
- Corpo de Bombeiros - D. F . _
Condição de Militar. (Decreto numero 68.336, de 10-3-71).
- Corpo de Bombeiros - GB - Serviço Militar. (Decreto nv -68.337, de
10-3-71) .

-

de 27-1-71).

-

Departamento Geral de Serviç-os
- Organização. '(Decreto no 68.117,

-

de- 27-1-71) .

-

Departamento de Material PúbltOrganização. (Decreto número -68.118, de 27-1-71).
Departamento de Produção e
Obras - Alteração para Departamento de Engenharia e Comunicações. (Decreto no 68,119, de 27 de
janeiro de 1971).
-. Departamento de Engenhíarta e
Comunicações - Organização. (Decreto nv 68.120, de 27-1-71).
- Departamento Geral do Pessoal Reorganização. {Decreto nc 68.121,
00

-

de 18-2-71).

-

de 27-1-71).

-

- CER - 4 Criação. (Decreto
nv <68.148, de 29-1-71).
Batalhão Escola de Engenharia -. Transformação - Natal. (Decreto n? 68.186, de 9-2,-71).
Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 6&.320, de 11-2-7Í).
Função Gratificada - Criação.
(Decreto ns 68.273, de 19-2~71).
Departamento Geral de ServiçosReorganização. (Decreto ns 68.274,
de 19-2-71).

Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 68.367, de 17-3-71).
Marinha - Ensino - Centro de
Instrução Almirante Graça. Aranha.
(Decreto nv 68.042, de 12-1-71).
Vagas - Cota Compulsória. (Decreto nc ;68.087, de 19'-1-71).
Diretoria de Hidrografia e Navegação - Funções junto à UNESCO.
(Decreto nc 68.12,3, de 27-1-71) .
Escola Técnica Darcy Vargas Reíncorporação de bens. (Decreto
n'" 68.224. de 12-2-71).
Diretoria de Engenharia - Regulamento. (Decreto nc 68.225. de 12
de fevereiro 1971).
Computador el-etrônico
Grupo
de trabalho. (Decreto n Q 68.267,

-

-

Regulamento do Corpo do Pessoal
Subalterno da Armada - Alteração
do art. 10. (Decreto nv 68.359. de
16 de março de 1971).
Capitania dos Portos de Delegacia
- S. Paulo - Criação da Capatogia. (Decreto-lei nv 68.379), de 19
de março de 1971).
Estandartes e Distintivos. (Decreto nc 68.430. de 26-3-71).
Centro de Informações da Marinha - Regulamento. (Decreto número 68.447. de 30-3-71).
Fundo Especial de Alimentação
Escolar - Regulamento. (Decreto
ne 68.092, de 20-1-71).
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I

L

INSTITUTO NACIONAL DO CINEMA - Prêmio Roquette Pinto
Revogação. (Decreto nv 68.032, de
11-1-71).

- Partícípação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios - Entrega de
quotas. <Decreto nv 68.135, de 28
janeiro de 1971).

-

Amortização dos Empréstimos Internos - Extinção. (Decreto nú-

LAVRA -

Caulim - Anulação - S. Paulo.
(Decreto nv 68.000, de 31-12-70).
- Argila refratária - CaducidadeMogí das Cruzes. (Decreto número
68.001, de 31-12-70).

-

mero 68.342, de 11-3-71),

IMÓVEIS -

Cessão de Recuperação

de Afogados - Guanabara. (Decreto nv 68.061. de 14-1-71),

-

Cessão -

-

-

Ginásio Municipal -

Bom Jardim.
de 18-1-71).

(Deâreto nv 68.078,

Logradouro Público - Guanabara.
(Decreto nc 68.079, ôe 18-1-71),

IMPôSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -

-

Exportação

- Regulamentação do Decreto-lei
nc 1.133, de 16-1-71), (Decreto nú-

-

mero 68.044, de 12-1-71),

-

(Decreto

-

Energia Elétrica - Regulamento. (Decreto número 68.419, de 25-3-71).

-

Redução de

alíquotas.

nv 68.162, de 3-2-71).

INTERVENÇÃO FEDERAL - Suspensão em Munícipíos . (Decreto
nv 68.124, de 27-1-71).
- Silex - Pttanguí . (Decreto número
68.212, de 11-2-71).

Ouro e diamante -

Carvão Mineral - Anulação - São
Jerônimo. (Decreto no 68.002, de 31
de dezembro de 1970).
Areia - Caducidade - S. Paulo.
(Decreto no 68.003, de 31-12-70),
Carvão Mineral - Anulação - São
Jerônimo. {Decreto nv 68.004, de 31
de dezembro de 1970).
Amianto - Caducidade - Grata
Miúda. (Decreto nv 68.005, de .31
de dezembro de 1970).
Calcáreo - Caducidade - Cachoeira do sul. (Decreto nc 68.006, de
31 de dezembro de 1970).
Dolomita - Caducidade - Itapeva. (Decreto nv 68.007, de 31 de
dezembro de 1970).
Dolomita - Retificação - Santa
Bárbara. (Decreto nc 68.008, -de
31-12-70) .

IMPOSTOS úNICOS -

-

Cromo - Retificação (Decreto no 57.999,

Hídrclândia..
de 3-12-70).

Caducidade -

Cuíbará . (Decreto n" 68.151, de 19
de fevereiro de 1971).

-

QuartZito - Mogí das Cruzes. (Decreto nc 68.215, de 11-2-71).
- Município de Salvaterra. (Decreto
no 68.315, de 4-3-71).

J
JUSTIÇA DO TRABALHO - Doação
de imóvel - Santa Rosa. (Decreto
nv 68.178, de 5-2-71).
JUSTJiÇA ELEITORAL - Doação de
terreno - Cuiabá. (Decreto número 68.345, de 15-3-71).

Diversos minérios - Caducidade
- Municípios diversos. (Decreto
nc 68.138, de 29-1-71).
- Ferro e Manganês - Caducidade - Ouro Prêto . (Decreto número 68.150, de 1-2-71).
- Ferro - Mariana. Decreto número 68.193, de 10-12-71).
- Argila - Caducidade - Oeiras.
(Decreto no 68.194, de 10-2-71).
_ Fosforita Igaraçu. (Decreto
no 68.209, de 11-2-71).
_ Carvão Mineral - Orleans. (Decreto nv 68.210, de 11-2-71).
_ Mármore - .ruazeíro. (Decreto
nv 68.211, de 11-2-71).
- Areia quartzosa - Retificação São Vicente. (Decreto nc 68.240,
_

_

de 16-2-71).
Caulim - Retificação - S. Paulo. (Decreto nc 68.241, de 16-2-71).

Calcário - Retificação - Guapiara. (Decreto nc 68.242, de 16
de fevereiro de 1971).
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Carvão mineral - Cancelamento
São Jerônimo. (Decreto núme-

Apatita - Caducidade ~ Mon(Decreto ns 68.351, de 15
de março de 1971).

-

tetro .

ro 68.243, de 16-2-71).

_

Ferro -

Retificação

-

Congo

nhas, Campo Belo e Ouro Prêto .
(Decreto no 68.244, de 16-2-:-71).

Agua Mineral - Anápolis. (Decreto-lei nv 68.376, de 19-3-71).
- Argila - Salesópolis , (Decreto número 68.397, de 23-3-71).
- Ferro - Reticacâo - Ouro Prêto.
(Decreto nc 68.398, de 23-3-71) .
-

-

Bauxita - Caducidade - Barra
do Plrai , (Decreto no 68.245, de
16-2-71).

-

Ferro - Anulação - Caeté. (Decreto nv 68.246, de 16-2-71).

-

-

Calcário Anulação
Brusque. (Decreto no 68.247, de 16 de
fevereiro de 19'71).

-

-

Calcário -

sos.

Retificação -

Pas-

Calcário - São Francisco do Conde. (Decreto nv 68.400, de 23-3-71).
- Argila - Ijaci. (Decreto nv 68.407,
de 23-3-71).

(Decreto nc 68.249, de 16 de

- Calcário - Eldorado Paulista.
(Decreto no 68.408, de 23-3-71).

fevereiro de 1971).

-:- Ferro -

Retificação

Gua-

nhães. (Decreto nc 68.253, de _16-de fevereiro de 1971).

-

Calcário - Retificação - Paulista. (Decreto nc 68.256, de 16 de
fevereiro de 1971).

-r-

-

Caultm -

Anulação -

Bicas.

-

-

-

Caducidade - Cas(Decreto no 68.288,. de 26 de
fevereiro de 1971).

Dolomita -

tro.

Hematita - Cadtrõidade - Salto
de Pírapora.. (Decreto nc 68.290,
de 26-2-71).
- "Argila - Anulação - Corumbá
de Goiás. (Decreto nc 68.291, de
26-2-71).

-

Caulim - Cancelamento _ São
Paulo. (Decreto nv 68.292, de 26
de fevereiro de 1971).

-

Diamante Anulação Diamantina. (Decreto nc 68.293, de
26-2-71).

-

Argila - Anulação - Ponta 01'OSea. (Decreto nv 68.348, de 15 de
março de 1971).

-

Argila - Retüfcaçâo - Esmeraldas. (Decreto nv 68.349, de 15 de
março de 1971).

Água Mineral - Pedro Aveltno .
(Decreto ris 68.409, de 23-3-71).

Argila refratária - Caducidade (Decreto número
68.410, de 23-3-71).
- Argila Suzana. (Decreto número 68.411, de 23-3-71).

Mármore - Caducidade - Monjolos. (Decreto nv 68.286, de 26
de fevereiro de 1971.
Calcário - Retificação - Pedro
Leopoldo. (Decreto nc 68.287, de
26-2-71).

-

-

(Decreto nc 68.257, de 16-2-71).

~

Caulim - Mazagão. (Decreto número 68.399, de 23-3-71).

'ltaquaquecetuba.

Manganês - Saúde. (Decreto número 68.412, de 23-3-71).

Manganês - Saúde. (Decreto número 68.413, de 23-3-71).
LISTAS TELEFôNICAS - Alteração
do Decreto ns 57.611, de 7-1-66
Art. 23. (Decreto n? 68.41?, de
24-3-71) .

LOTERIA ESPORTIVA - Alteração
do Decreto no 66.118, de 26-1-70 Arts. 4'? e 17. (Decreto nv 68.125,
de 27-1-71).
LUBRIFICANTES - Impostos únicos.
(Decreto-lei nv 1.147, de 13-1-71).
LUTO OFICIAL - Brigadeiro Francisco Assis Correia de Mello. (Decreto nv 68.101, de 21-1-71).

M
MEDALHA - Segurança do Trabalho. (Decreto nv 68.213, de 11-2-71).
MONUMENTO NACIONAL - Cidade
de Cachoeira Bahia. (Decreto
no 68.045, de 13-1-71).
MULTAS - Atualização de valôres
do Decreto-lei nv 538, de 7-7-38 e
Decreto nv 4.071, de 12-5-39. (Decreto nv 68.170, de 4-2-71) .
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MUNICíPIOS - Intervenção Federal
Suspensão. (Decreto nv 68.124,
de 27-1-71).

o
ORDEM NACIONAL DO CRUZEmo
DO SUL - Alteração de Regulamenta.
(Decreto n? 68.055, de
13-1-71) .

p
PENITENCIARIA - DF - Cessão
de terreno. (Decreto nc 68.360, de
1&-1l-71J .
PONTE RIO-NITERóI - Consórcio
Construtor Rio Niterói - Desapropriação. (Decreto nv 68.110, de
26-1-71).
PETROBRAS - Estatutos - Alteração do art. 5". (Decreto nv 68.094;
de 20-1-71).
- Terminal Marítima no Alte. Soares Dutra - 'I'ramandaí , (Decreto
nc 68.313, de 3-3-71).
PREVIDÊNCIA SOCIAL - Alteração
do Decreto n" 60.501, de 14-3-67 Artigos 146 e 147. (Decreto número 68.358, de 16-3-71).
PROPRIEDADE .INDUSTRIAL - Regulamentação da Lei no 5.648, de
11-12-70. (Decreto nv 68.104, de
22-1-71) .

_ Regulamentação Geral do INCRA.
(Decreto nv 68.153, de 2-2-71).
_ Desapropriação - Ribeirão, Serinhaem e Escada. (Decreto nv 68.184,
de 8-2-71).
- Desapropriação de imóveis rurais.
(Decreto n? 68.443, de 29-3-71).

s
BALARIO - Atualização - Janeiro.
(Decreto nv 68.043, de 12-1-71).
-

RADIODIFUSÃO - Voz do Brasil Noticiário Geral. (Decreto "número
68.312, de 3-3-71).
RELAÇõES EXTERIORES Convenção sôbre a Organização Hidrográfica Internacional. (Decreto número 68.106, de 25-1-71).
- Alemanha
Acôrdo Cultural.
(Decreto no 68.107, de 25-1-71) .
- Tratado de Montevideu Zona
Livre do Comércio 10~ Série.
(Decreto ne 68.157, de 2-2-71).
- Suíça - Acôrdo sôbre transportes
Aéreos. (Decreto nv 68.237, de 15
de fevereiro de 1971).
REFORMA \AGRARIA - Intervenção
em áreas prioritárias. (Decreto número 68.085, de 19-1-71).

Atualização

-

Março.

(Decreto

n' 68.372, de 18-3-71).
S:E:CAS - Açude Arrojado Lisboa
Quixadá. (Decreto nv 68.072, de 18
de janeiro de 1971).
- Açude Engenheiro Camacho
Ouricuri. (Decreto nv 68.074, de 18
de janeiro de 1971).
- Açude de Orós - Oróa. (Decreto
nv 68.075, de 18-1-71).
-

Açude Serra. Branca
Serra
Branca. (Decreto nv 68.076, de 18
de janeiro de 1971).

Açude Jatobá II - Princesa Isabel. (Decreto ns 68.077, de 18-1-71),
- Açude Mendolim - Açu. (Decreto
n? 68.217, de 11-2-71).

-

-

R

Atualização - fevereiro. (Decreto
nv 68.268, de 18-2-71).

Açude Brumado - Rio da Costa.
(Decreto n- 68.361, de 17-3-71).

SEGURANÇA DO TRABALHO
Medalha do Mérito. (Decreto numero 68.213, de 11-2-71).

SEGUROS - Acidentes não liquidados - Reserva. (Decreto nv 68.136,
de 29-1-71).
SEMANA DO CAVALO - Alteração
do Decreto nv 56.261, de 5-5-65
Art. li' (Decreto nv 68.115, de 27
de janeiro de 1971).
SERRA DA BOCAIUVA Parque
Nacional. (Decreto nv 68.172, de 4
de fevereiro de 1971).
SERVIÇO PÚBLICO Orçamento
- Normas de execução. (Decreto
ns 68.071, de 15-1-71).
- Segurança e Informações dos Ministérios Civis - Alteração do De-

304

ATO'3

no PODER

ereto n? 67.325, de 2-10-70- - Artigos 5", 19 e 20. (Decreto nv 68.060,
de 14-1-71).
- Agricultura INCRA
Regulamento. (Decreto nv 68.153, de 2
de fevereiro de 1971).

-

Crédito Extraordinário

taria Geral.

Secre-

(Decreto nv 68.279,

de 19-2-71).

-

Fundação Nacional do índio
Estatuto. (Decreto-lei nv 68.377, de
19-3-71) .

-

meRA - Imóvel Camindé. (Decreto nv 68.414, de 23-3-71).

-

SUDEPE -

Regulamento. (Decre-

to nv 68.440, de 29-3-71).
- Educação e Cultura - Alteração
do Decreto nv 66.118, de 26-1-70 Arts. 4 9 e 17. (Decreto nv 68.125,
de 27-1-71).
. _

-

Comissão Especial de Bôlsas ds
Alimentação - Extinção. (Decreto
nv 68.198, de 11-2-71).

-

Conselho Técnico de Economia ~
Finanças - Extinção. (Decreto número 68.063, de 14-1-71).

-

Diretoria da Despesa Pública ~
Extinção. (Decreto nv 68.163, de 3
de fevereiro de 1971).

- Indústria e Comércio - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
Regulamentação. (Decreto
mero 68.104, de 22-1-71).
-

T
TRABALHO E PREVIDllNCIA SOCIAL Serviço Público - HSE

-

Planejamento Consider e CDI
Regulamentação. (Decreto número
68.105, de 22-1-71).
- IBGE Instituto Brasileiro de
Informática. (Decreto no 68.442,
de 29'3-71).

TRANSPORTES DNER - jccgtmenta. (Decreto nv 68.423 de ....
25-3-71) .
- Servidor Público - Tempo integral Alteração do Decreto número 64.086, de 11-2-69 - Art. 49
(Decreto nv 68.155, de 2-2-71).
- Agricultura Reclassificação de
Cargos Medicina, Farmá cia e
Odontologia. (Decreto nv 68.109,
de 25-1-71).
Redistribuição de Cargos. (Decreto nv 68.205, de 11-2-71).
-

-

Comissão Geral de Investigações
Alteração do Decreto n? 66.142,
de 30-1-70 Arts. 11' e 21' (Decreto
n- 68.100, de 20-1-'T1).

Minas e Energia - CNP - Alteração da composição. (Decreto número 68.108, de 25-1-71).
- Relações Exteriores - Repartições
Consulares - Modificação de categoria. (Decreto nv 68.088, de 19 de
janeiro de 1971).

Redistribuição de Cargos. (Decreto nv 68.208, de 11-2-71).

IBDF - Redistribuição de Cargos. (Decreto nv 68.299, de 1-3-71).
- Sudepe - Redistribuição de Cargos. (Decreto nc 68.321, de 8-3-71).
- Fundação Nacional do índio Redistribuição de pessoal. (Decreto-lei nc 68.378, de 19-3-71).
- Fundação Nacional do índio Redistribuição de pessoal. (Decreto-lei nc 68.378, de 19-3-71).
-

-

-

-

Reorganização. (Decreto núme-

ro 63.012, de 31-12-70).

nu-

Comissão Geral de Inveslfgações Atividade. (Decreto n? 68.033, de
11-1-71) .

EXECUTIVO

-

-

-

Reclassificação de Cargos - Alteração. (Decreto-lei ns 68.385), de
22-3-71) .
Educação e Cultura Reclassificação de Cargos
Revisor.
(Decreto ns 68.230, de 15-2-71).
Fazenda - Revisor - Reclassificação.
(Decreto ns 68.093, de
20-1-71) .
Extranumerário-Mensalista - Al~
teraçâo , (Decreto nv 68.431\, de
29-3-71) .
Serpo - Imóvel - Belo Horizonte. (Decreto n? 68.403, de 23-3-71).
Indústria e Comércio Reclassificação de Cargos - Revisor (Decreto nv 68.015, de 31-12-70).
Cargo de Mestre. (Decreto
nv 68.068, de 15-1-71).
Supressão de Cargos. (Decreto
nv 68.030, de 13-1-71).
Redistribuição de Cargos. (Decreto n'? 68.311, de 3-3-71).
Redistribuição de Cargos. (Decreto nv 68.284, de 25-2-71).
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-

Serviço Público - DNOS - Imóvel - Ituporanga. (Decreto número 67.997, de 31-12-70).
- DNOS - Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 68.013, de ....
31-12-70) .

-

DNQCS - Redistribuição de Cargos. (Decreto nÇJ 68.152, de 1\"-2-71).

-

Reclassificação de Cargos - Revisor. (Decreto nv 68.231, de ....
15-2-71).

-

-rerrttõrtc do Acre - Retificação
do Quadro. (Decreto-lei nv 613.380),
de 22-3-71).

ReclassificaDNüCS - Revisor
ção. (Decreto-lei n? 68.381), de
22-3-71) .

-

DNOS - Enquadramento - Alteração. (Decreto n Q 68.437, de 29
de março de 1971).
- 8PVEA - Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 68A3'8, de 29
de março de 1971).
- Território de Iguaçu Aproveitamento de Pessoal. (Decreto número 68.014, de 31-12-70).
-

DPF - Redistribuição de cargos.
(Decreto nv 68.016, de 31-12-70).

-

Ministério Público
Funções
gratificadas. (Decreto no 68.086, de

-

Alteração
de
enquadramento.
(Decreto nc '68.081, de 18-1-71>.
- Conselho Nacional de pesquisas
Redistribuição de cargo. (Decreto no 68.082, de 18-1-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.310, de 3-3-71).
- IMPA - Retribuição e recrutamenta de pessoal. (Decreto número 68.167, de 4-2-71).
-

Conselho Nacional de Geografia
- Revisor - Reclassificação. (Decreto-lei nv 68.375), de 19-3-71).
- Agência Nacional - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.165,
de 4-2-71).

-

Dasp - Redístrlbuíção de cargos.
(Decreto nv 68.207, de 11-2-71).
- Superintendência Vale do são
Francisco - Revogação da disponibilidade. (Decreto nv 68.254, de
16-2-71) .

-

DASP - Redistribuição de cargos. cnecreto nc 68.264, de 18 de
fevereiro de 1971).
- Agência Nacional - Redístrtbuíção de cargo. (Decreto nc 68.281:
de 24-2-71).

-

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
nÇJ 68.18'0, de 8-2-71).
Exclusão de servidor. (Decreto
no 68.266, de 18-2'-71).
Procuradoria da República - Lotação. (Decreto' nc '68.330, de 9' de
março de 1971).
Redistribuição de cargo. (Decreto
nv 68.420", de 25-3-71).
DPF - Redistribuição de cargos
- Retificação. (Decreto nc 68.42J,
de :>5-3-71).

-

Territórios de Ponta Porã e Iguaçu - Aproveitamento de Pessoal.
(Decreto nc '68.425, de 26-3-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreeo nc 66.047, de 13-1-71).
- Retificação de enquadramento.
(Decreto nc 66.048, de 13-1-71).
- Alteração
de
enquadramento.
(Decrete nv 68.069, de 15-1-71).

Agência Nacional - Redistribuição de cargos. (Decreto DI! 68.404,
de

19-1-71) .

-

395

23-3-n).

-

Gabinete Militar - Alteração do
Regimento - Arts. 21 e 39. (Decreto nc 68.416, de 24-3-71).
- Escola Nacional de Informações
- Criação. (Decreto nv 68.448, de
31-3-71) .

-

Redistribuição de cargo. (Decreto
no '6'8.ú89, de 19-1-71).
- Revisor - RecJassíríceção. (Deereto nv '68.228, de 15·-2-71).

-

Revisor - Reclassificação. (Decreto no 68.031, de 11-1-71).
- Redistribuição de cargo. (Decreto
n Q 68.149, de 1-2-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.261, de 18-2-71).
Cargos em comissão - Retificação.
(Decreto no 68.262, de

~

18-10-71l.

-

Redistribuição de cargos. (Decreto nc 68.263, de 18-2-71).
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-

Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.427, de 26-3-71).
- Navegação Costeira - Enquadramento. (Decreto
nc
68.0:1:9, de
13~1~71) .
Enquadra- Lloyd Brasileiro
menta. (Decreto nv 68.067, de
15-1-71) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.137, de 29-1-71).

-- Redistribuição de cargos. (Decreto nc 68.182, de 8-2-71).
Redistribuição de cargos - Anulação. (Decreto
nc
68.183, de
8-2-71) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto-lei nv 68.382), de 22-3-71),

-

DNER -

Enquadramento -

Re-

tificação. (Decreto nc 68.405, de
23~3~71) .
SUNAMAM Classifícaçâó de
-

cargos

Retificação. (Decreto

nc 68.426, de 26-3-71).
-

-

APRJ -

Revisão de Quadro do

Pessoal
AIteração.
n" 68.428, de 26-3-71).

(Decreto

INPS -- Redistribuição de cargos.
(Decreto nv 68.019, de 31-12-70).

-

SAPS - Disponibilidade -- Exclusão.
(Decreto no 68.025, de
7~1~71) .
Disponibilidade
Exclusão.
(Decreto nv 68.026, de 7-1-71).
- SAPS - _Distribuição. (Decreto
nc 68.039, de 12-1-71).
-

Disponibilidade
Exclusão.
(Decreto nv 68.090, de 20-1-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.091, de 20-1~71).
- Inclusão de servidor. (Decreto
nv 68.158, de 3~2-71).
-- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.174, de 5-2-71).
- Disponibilidade - Relacíonamento. (Decreto nv 68.175, de 5-2-71).
-- Redistribuição de cargos. (Decreto nc 68.176, de 5-2-71).
- RedIstribuição de cargos . (Decreto nv 68.177, de 5-2-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nc 68.181, de S-2-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.329, de 9-3-71).
- Disponibilidade
Exclusão.
(Decreto nv 68.370, de 18-3-71).

-

Rêde Ferroviária Federal "-- Alteração do Decreto nv 5\LS32, de
21-12-66 .,- Art. 7\' § 4Çl (Decretolei nv 68.384), de 22-3-71).

-

HSE - Extinção de cargos. (Decreto nv 68.396, de 23-3-71).
TAXA RODOVrARIA
Regulamentação do Decreto-lei no 999, de
21-10-69.
(Decreto nv 68.296, de
26-2-71) .
TEMPO INTEGRAL - Alteração do
Decreto nv 64.086, de 11-2-69, Artigo 49 • (Decretovnv 68.155, de 2 de
fevereiro de 1971).
TESOURO NACIONAL
Normas
execução orçamentária. (Decreto
n- 68.071, de 15-1-71).
TRABALHO - Ultrafertil Funcionamento ininterrupto. (Decreto
nc 68.037, de 12-10-71).
- Fujiwara Hisato - Funcionamento aos domingos e feriados. (Decreto nc 68.122, de 27-1-71).
-

Indústria Brasileira de Enxôfre Funcionamento domingos e feriados. (Decreto nc 68.387, de 23 de
de março de 1971).
TRIGO - Junta Deliberativa - Alteração do Decreto n? 56.452, de
9-6-65, art. 3". (Decreto nc 68.371,
de 18-3-71).

li
UTILIDADE PúBLICA - Fundação
Balbina de Araújo Belo Horizonte. (Decreto nc 68.009, de 31 de
dezembro de 1970).
- Casa de Meninas S. Tarcício
Cláudio. (Decreto nc 68.010, de
31-12-70).
- Artesanato N. S. Aparecida
Valença , (Decreto nv 68.020, de 4 de
janeiro de 1971).
- Hospital Santa Terezinha - Gramado. (Decreto nv 68.021, de 4 de
janeiro de 1971).
- Centro Social Santa Clara - São
Cristóvão. (Decreto nv 68.022, de
5-1-71) .
-

Instituto São Joaquim - Conceição do Mato Dentro. (Decreto
nc 68.023, de 6-1-71).
- IPERB Brasília. (D e c r e t o
nv 68.024, de 7-1-71).
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-

Asilo de Mendigos - Pelotas. Decreto nc 68.029, de 11-1-71).
- Sanatório São Paulo - Campos
do Jordão. (Decreto nv 68.030, de
-

-

11-1-71) .
Lar São Vicente de Paulo - Sorocaba. (Decreto nc 68.035, de 12
de janeiro de 1971).

Santa Casa - Presidente Venceslau. (Decreto nv 68.056, de 14 de
janeiro de 1971).
Associação Evangelista Luterana
de Beneficência - Pôrto Alegre.
(Decreto nv 68.057, de 14-1-71).
Centro de Reabilitação - Piracicaba. (Decreto nv 68.058, de 14
de janeiro de 1971).
Lar e Creche Mãezinha - Itu .
(Decreto n? 68.059, de 14-1-71).
Casa da Criança - São Jerônimo.
(Decreto nv 68.066, de 14-1-71)-.
Sociedade São Vicente de Paulo
- Itabuna. (Decreto n- 68.083, de

-

Educandário Imaculada Coração
de Maria - Mauá. (Decreto número 68.319, de 5-3-715.
- Associação da Cultura FrancoBrasileira - Guanabara. (Decreto
nc 68.325, de 9-3-71).
- Orfanato D. Ulrico - João Pessoa. (Decreto nv 68.344, de 12 de
março de 1971).
- Fundação - Instituto Brasileiro
para Investigações do Tórax
Salvador. (Decreto nv 68.388, de
23-3-71) .

-

19-1-71) .

-

Conferência Vicentina N. S. dos
Anjos
Itambacuri.
(Decreto

-

nv 68.096, de 20-1-71).'

-

Congregação de Nossa Senhora Passo Fundo. (Decreto nc 68.097,
de 20-1-71).

-

Patronato A. Ind. D. Ferreira Caçapava , (Decreto nv 68.098, de
20-1-71).

-

Sociedade Beneficiente São Vicente de Paulo
Osório. (Decreto
n' 68.126, de 28-1-71)".
- Associação Hospital Oswaldo Cruz
- São Paulo. (Decreto n« 68.238,

68.394, de 23-3-71).

-

Colégio Santo Dorotéa
(Decreto nv 68.239, de
- Instituto Bom Pastor (Decreto no 68.259, de
- Centro Social Maria
- Fortaleza. (Decreto

-

Brasília.

-

16-?-71).

Medianeira
no 68.260,

-

de 16-2-71).

-

Ação Social N. S. de Fátima
Brasília. (Decreto nv 68.271, de 19
de fevereiro de 1971).
- Lar Anália Franco - Guanabara.
(Decreto nv 68.309, de 3-3-71).
- União Espírita Paz e Caridade Araçatuba. (Decreto nc 68,318, de
5-3-?1) .

-

Associação de Ensino Nôvo Ateneu
Curitiba. (Decreto ne 68.429, de

26-3-71).

-

16-2-71).

Fortaleza.

Instituto Coração de JesusSanto André. (Decreto ns 68.395,
de 23-3-71).

-

de 16-2-71).

-

Instituto União - Uruguaiana.
(Decreto nc 68.389, de 23-3-71).
Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos - Imbituba. (Decreto
nv 68. ~90, de 23-3-71).
Hospital Imaculada Conceição
Curvelo. (Decreto nc 68.391, de 23
de março de 1971).
Associação Imaculada Conceição
Passos. (Decreto nv 68.392, de 23
de fevereiro de 1971).
Abrigo Cristo Redentor - Recife.
(Decreto nv 68.393, de 23-3-71).
Mocidade Espírita Emile des Touches - Campos. (Decreto número

-

Associação Universitária Interamericana
São Paulo. (Decreto
nc 68.431, de 29-3-71).
Sociedade Pestalozzi - Niterói.
(Decreto nv 68.432, de 29-3-71).
Fundação .Iuracy Magalhães Júnior - Salvaôor . (Decreto número 68.433, de 29-3-71).
Universidade Católica - Petrópolis. (Decreto ne 68.444, de 30 de
março de 19"11).
União Social de Cultura e Esportes - Campinas. (Decreto número 68.445, de 30-3-71).

v
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DECR.ETOS DE ABRIL A JUNHO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1971

11'lDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECU nvo
Págs,

68.45-7 -

Decreto de 1.Q -te abril

de 1971 - Dá nova redação ao
Parágrafo único do artigo 31,
do Regulamento do Gabinete

do Ministro da Aeronáutica. Publicado no D. O. de 2-4-71
68.458 - Decreto de U" de abrtl
de 1971 - Provê sôbre a extinção
Coordenação Nacional de Bôlsas de Estudos. Publicado no D. O. de 2-4-71

3

da

68 .459 -

de

3

Decreto de V! de abril

1971

Regulamenta

a

pesca tendo em vista J aproveitamento racional e a conservação dos recursos vivos do mar
territorial brasileiro. - Publicado no D. O. de 2-4-71
.

3

68.4&0 - Decreto de 2 de abril
de 1971 - Declara a caducida-

de dos decretos que menciona.
- Publicado no D. O. de 5
de abril de 197i!.
.

7

98.461 - Decreto de 2 de abril
de 1971 Autorização para
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de São João da Boa Vista,
com os Cursos de Pedagogia,
Ciências Sociais e Letras.
Publicado no D. Q. de 5--4~71

8

58.462 - Decreto de 2 de abril
de 1971 - Reconhecimento da

Faculdade de Direito de Pinhal e do Curso de Graduação

Págs,

em Ciências Jurídicas, em Pinhal - SP - Publicado no D.
O. de '5-4-71
,."
.
68.463 - Decreto de 2 de abril
de 1971 - Concede permissão
em caráter permanente, à emprêsa Fábrica de Papel Santa
'I'erezinha Scciedade Anônima,
sediada na Capital do Estado
de São Paulo, para funcionar
aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos - Publicado 110 D. O. de 5-4-71 ....

9

68.464 - Decreto de 2 de abril
de 1971 - Altera dispositivos
do Decreto número 63.373, de
-3 de outubro de 1968, que re.,
gulamenta a Lei de Promoções
dos Oficiais da Ativa da Aeronáutica - Publicado no D. O.
de 5-4-71 . .
.

9

68.465 - Decreto de 2 de abril
de 1971: - Regulamenta a Decreto-lei n.v 1.149, de 28 de
janeiro de 11971, que estabelece
condições para a filiação de
entidades sindicais brasileiras
a organizações internacionais e
para o funcionamento, no país,
de sede, agências, filiais ou
representações de
entidades
slndícala estrangeiras ou internacionads Publicado no
D. O de 5 e reto no de 7-4-71

9

8

IV

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

Págs,
68.466 - Decreto de 2 de abrtl
de 1971 - Promove, na Quadro de Pessoal do Mtnlstér!o
da Marinha, a fusão dos car-

gcs integrantes da Parte Especial de que tratam as Leis números 3.967, de 5 de outubro de
1961 e 4.069, de 11 de junho de
1962 - Publicado 1:10 D. Q. de

6-4--71 <Suplemento)
68. 'i07 -

Decreto de 5 de abril

de 1971 -

incll~são

12

Torna. sem efeito a

de servidor, com o 1'e8-

pectívr, cargo, no Quadro de

Pessoal Parte Especial do
Mínístérto da \Educação e Cul-

tura. e redistribui, com o res-

de Pessoal -

13

67.458 -

68.471 - Decreto de 5 :ie abril
de 1971 Confisca bens de
Brasil-Reflorestamento e Celulose Ltda. - CELUBRAS - e
dá outras provídênclas , - Publicado no D. O. de 6-4-71 . _.
68.472 - Decreto de () de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Sccíedade Nctre Dame, com sede em Brasília, Distrito Federal. - Publicado no
D. O. de 7-4-71

17

68.475 - Decreto de 6 de abrfl
de 1971 - Declara de utlltdade
pública, para fins de ccnstttulç â o de servidão, uma faixa de
terra destinada à passagem de
linhas de transmissão no Estado de Goiás. - Publicado no

Parte Especial do

Decreto de '5 de abril
de HJI71 - Confisca bens do cidadão Primo Lepre, domlcllíudD no Municipio de Rolãndia,
no Estado do Paraná, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 6-4-71
68.469 - Decreto de 5 de abril
de 19'41 - Confisca bens do cidadão Benedito Lepri, domiciliado no Mtmícípío de Rolândia, no Estado do Paraná, e dá
outras provídêncías . - Publicado no D. O. de u-4-71 .....
68.470 - Decreto de 5· de abril
de 1971 Altera o Regulamente para a Estação Rádio
de Val-de-Cães, aprovado pelo
Decreto n.c 115, de 6 de novembro de ·1961. Publicado DO
D. O. de 6-4-71 .

68.474 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de ccnstttutção de servidão, faixa de terra
destinada à passagem de Itnha
de transmissão no Estado de
Goiás. - Publicado Do D. O.
de 7-4-71 . .

pectivo cargo, para o Quadro:

Mínistér!o da Saúde, cargo originário do extinto Serviço de
.Assístêncía a Menores (Qlladro
de Pessoal do Mírrtstérfo da
Justiça), e dá outras providências. .:- Publicado no D. O.
de 6-4-71 . .
_. . . . . .

Págs,
68.473 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara de utalídade
pública, para fins de desapro-,
prlaçâo em favor da Companhia Vale do Rio Doce, área
de terra situada no munícípto
de Itabira, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 7-4-71 . .
16

13

14

14

D. O. de 7-4-71

18

68.477 - Decreto de 6 de abril
de 1971' - Declara sem efeito
o Decreto número 5.1.950, de 26
de abril de 196.3. - Publicado
no D. O. de 7-4-71

19

6·8.473 - Decreto de 6 de aortl
de 1971 - Revoga o Decreto
n.v 28.195, de 7 de junho de

1950, e outorga concessão a
Centrais Elétricas de Goiás S.
A. para o aproveítamento chídrelétrlco de Ribeirão Grande,
em Tocantinópolis, Estado de
Goiás. - Publicado no D. O.
de 7--4-71 . .

15

15

17

68.47$ - Decreto de 6 de abril
de 19"71 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de
terra destinada à passagem de
linha de transmissão no Estado de Goiás. Publicado no
D. O. de 7--4-71

68.479 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara sem efeito oDecreto número 6'2.033, de 29
de dezembro de 1967. ..- Publicado no D. O. de 7-4.-71 ...
68.480 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Transfere do Govêrno do Estado do Paraná para
a Companhia Paranaense de
Energia Elétrica a concessão

19

20

v
Págs,

Págs,
para produzir. transmitir e distribuir energia elétrica nos
municípios de Cascavel e Cor-.
béüa, Estado do Paraná.
Publicado no D.O. de "7 e reto
20
no de 28-4-71 .
63.431 - Decreto de6 de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapro..
príaçâo, i m v el destinado à
proteção de monumento histórico e paisagístico, em Parati,
Estado do Rio de J aneíro. Publicado no D. O. de 7-1-71 '21
68.4-82 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Prorroga prazo de
concessão de aproveitamento
hidráulico. - Publicado no D.
O. de 7-4-71 . .
?1
68.483 - Decreto de6 de abril
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de constdtuíção de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
da linha de transmissão que se
estenderá desde a subestação
Cepaàgo até Senador Canedo,
no município de Goiânia, Estado de Goiás. - Publicado no
D. O. de 7-4-71
21
08.484- - Decreto de 6 fie abril
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de terra destinada à Itnha
de transmissão que se estende
da Usina Vai Vem até o povoado de Veríssímo, no municíplo de Goiandira, no Estado
de Goiás. - Publicado no D.
O. de 7-4-71 . .
22
68.485 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara de Interesse
social, para fins de desapropriação p elo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Bêcas, área de terreno na bacia de irrigação do açude público "Boa Vista", no município de Salgueiro, Estado de
Pernambuco. - Publicado no
ó

D. O. de 7-4-71 .
68.486 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara de interesse

social, para fins de desapropriação p e 1 o Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, área de terreno na bacia de irrigação do açude pú-

23

blico "Cachoeira lI", no munícíplo de Serra Talhada. Estado de Pernambuco. - Publicado no D. o. de 7-4-71
Decreto de 6 de abril
de 11971 - Altera o enquadra-.
menta dos servidores do Mí-.
nístérlo do Exército, aurangtdos pelo artigo 23, parágrafo
único, da Lei n.c 4.0:39, de 11
de junho de 1962, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 7-4-71 ... ,..........
68.438 - Decreto de 6 de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Lira Infantil de Brasília, com sede em Brasília Distrito Federal. - Publicado
no D. O. de 7-4-71

23

68,487 -

23

24

68.489 - Decreto de 7 de abril
de 1971 - Redistríbuí, COm o

respectivo ocupante, cargo da
Universidade Federal Flumtnense para o Ministério do
Trabalho e Previdência Social,
e dá outras providências.
Publicado na D. o. de 12-4-71

24

68.490 - Decreto de 7 de abril
de 1971 - Retifica o enqun-

dramento de servidores do Mi-.
nistério do IE:Xército e dá outras provídêncías , - Publicado
no D. o. de 12-4-71
68.491 - Decreto de 7 de abril
de 11971 - Altera dispositivo do
Decreto número 63.378, de 8 de
outubro de 19-68, que regulamenta a Lei de Promoções dos
Oficiais da Ativa da Aeronáutica. - Publicado noD. O. ele
,12-4-71 . . ..... :.............

25

?S

'63.492 - Decreto de 12· de abril
de 1971 - Declara de utilida-

de pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem da linha de transmtssão
que se estenderá desde a subestação de Iporá até a subestação de Dlorama, no Estado
de Goiás. - Publicado no D.a.
de 13-4-71 . .
,...
68.493 - Decreto de 12 de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de constãtui-.
çâo de servidão, uma faixa de
terra destinada à passagem da
linha de transmissão entre

26

VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Págs,
Goiânia -

Cepaigo -

Bel a

Vista de Goíás, no Estado de

Goiás. - Publicado no D. Q.
de 13-4-71 . . ..... _. . . . . . . . .

'W

68.494 - Decreto de 12 de abril
de 1971 Exclui do relacío-

namento de
dísponíbilldaúe
constante da Portaria Mlnis-

terial n.c 300, de 18 de agôsto
de lii69, do Mínístro de Estado

do Interior, o cargo e o servidor indicado. - Publicado no
o. de 13-4-71.
68.495 - Decreto de 12 de abril
de ln1 - Concede honras de
Chefe de Estado e de Ministra
de Estado à Princesa Isabel e
ao Marechal Conde d'Eu, por
D.

27

da

Agricultura

servidor

?8

?8

29

q9

68.499 - Decreto de 12 de abril
de L~9-71 - Declara de utilidade
pública o Lar dos Meninos,
com sede no Estado da Guanabara. - Publicado no tr.o.
de 13-4-71 . .

sôbre Cooperação nos Campos
dos usos pacíficos da Energia
Atômica entre o Brasil e o
Equador. - Publicado no D. D.
de 15-4-71 . . . ... . . . . . . . . . . .

BO

salários dos últimos 24 (vinte e
quatro meses, na forma estabelecida na Lei n.v 5.'151, de
12 de junho de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 15-4-71

31

29

pública a Sociedade Religiosa
Israelita
Tal m u d
'I'orahHertzlia. com sede no Estado
da Guanabara. Publicado
no D. O. de 15-4-71

31
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68.513 - Decreto de 15 de abril
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Contábeis da Sociedade Guarulhense de Educação, S.P.
- Publicado no D. a. de 16
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- Publicado no D.O. de 16
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de 23-4-71
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do Interior em favor do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento o crédito suplementar de Cr$ 8.000.000,00,
para refôrço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
19 de abril de 1971

3~

35

35

35

36

36

3~

39

VIII

ATOS

no PODER EXECUTIVO

Págs,
68.524 - Decreto de 16 de abril
de 1971 - Dispõe sôbre a participação da iniciativa privada

na implantação de projetos de

colonização nas zonas priori-
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de 1971 - Extingue o Grupo
de Organização da Comissão
Nacional de Atividades Espaciais (GOCNAE) e cria o Instituto de pesquisas Espaciais
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ele 23 e retificado no de 27 de
ebrfl ele 1971

43

68. 533 ~ Decreto de 23 de abril
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D.a. de 26-4-71
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68.535 - Decreto de 23 de abril
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sob a adminístracãc da Coordenação do Desenvolvimento
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26 de abril de 1971
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68. 536 ~ Decreto de 24 de abril
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- Publicado no D. O. de 26 de
abril de 1971
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68.537 - Decreto de 24 de abril
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contábeis de Londrina, no Estado do Paraná. - Publicado
no D.O. de 26-4-71
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dá outras providências. - Publicado no D.O. de 26-4-71 .'
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de 1971 - Concede autorização a estrangeiro para ingressar, como consta, em sociedade comercial. - Publicado na
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68.546 - Decreto de 26 de abril
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no D. a. de 26 e retificado no
de 27-4-71
68.547 - Decreto de 26 de abril
de 1971 - Cria, no Ministério
da Marinha, o Centro de 1n5ção de Fluviários de Pirapors..
- Publicado no D.O. de 27 de
abril de 1971
62.54R - Decreto de 27 de abril
de 1971 - Autorização para o
funcionamento da Faculdade
de Formação de Professôres
do 19 Ciclo, da Fundação Educacional do Agreste Alagoano,
sediada em Arapiraca - AL.
- Publicado no D. o. de 28 de
abril de 1971
68.549 - DeGreto de 27 de' abril
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de Escritório, concluído entre
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de 28-4-71
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68.551 - Decreto de 27 de abril
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de 28-4-71
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funcionários do Ministério da

Aeronáutica. -

D.a. de 29-4-71

Publicado no
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68.553 - Decreto de 28 de abril
de 1971 - Extingue o Consulado do Brasil em Roma. Publicado no D. O. de 29-4-71
68.554 - Decreto de 28 de abril
de 1971 - Reconhecimento do
Curso de Ciências Contábeis,
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Santa Maria - RS. - Publicado no D.a. de 29-4-71
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68.555 - Decreto de 28 de abril
de 1971 - Regula o reconhecimento da isenção do ímpôsto
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importados por emprêsas jornalísticas e edítôras e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 29-4-71
68.556 - Decreto de 28 de abril
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68.557 - Decreto de 28 de abril
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68.558 - Decreto de 28 de abril
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68.560 - Decreto de 28 de abril
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão, uma faíxa de
terra destinada à passagem de
linha de transmissão no Estado da Paraíba. - Publicado
no D. O. de 29-4-71
68.&51 - Decreto de 23 de abril
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pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de
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linha de transmissão no município de São Lourenço da
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de 29-4-71
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68.562 - Decreto de 28 de abril
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de 29-4-71
.
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68.564 - Decreto de 29 de abril
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Ministério da Fazenda para o
Ministério das Minas e Energia, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 3· de
maio de 1971
68.565 - Decreto de 29 de abril
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setembro de 1966 e do Decretolei nv 1.134, de 1,6 de novembro
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País. - Publicado no D. O.
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68.566 - Decreto de 29 de abril
de 1971 - Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Piracicabano, c o m
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São Paulo. Publicado no
D. O. de 3-5-71
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no D. O. de 3-5-71
68.571 - Decret-o de 30 de abril
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70

68.572 - Decreto de 30 de abril
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Bahia, abre ao Ministério do
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68.573 - Decreto de 30 de abril
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Págs,
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da União.
Publicado no
D. O. de 3-5-71
68.5% - Decreto de 30 de abril
de 1971 - Reclassifica os cargos de Revisor do Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de PernambUCO, e dá outras providências. Publicado no D. O.
de 3-'5-71
68.576 - Decreto de 1'? de maio
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abril de 1970. - Publicado no
D. O. de 3-'5-71
68.577 - Decreto de 3 de maio
de 1971 - Declara de utilidade
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de 4-5-71
68.578 - Decreto de 3 de maio
de 1971 - Reconhecimento do
Curso de Administração de
Emprêsas da Faculdade de Ciências Econômicas, GO.
Publicado no D. O. de 4-5-71.
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sob o regime de aforamento,
do terreno de marinha que
menciona, situado no Estado
da Guanabara. Publicado
no D. o. de 4-5-71
68.580 - Decreto de 3 de maio
de 1971 - Outorga concessão
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no Estado de Pernambuco. Publicado no D. O. de 4-5-71.
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revoga o artigo 9 9 e seus parágrafos do Regimento da Ordem do Mérito do Trabalho,
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e dá outras providências. Publicado no D. O. de 5-5-71.

82

83

68.585 - Decreto de 4 de maio
de 1971 Redistribui cargo,

com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do

Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 5-5,-71

83

68.586 ~ Decreto de 4:: de maio

de 1971 - Autoriza o Ministério da Fazenda a adquirir
com financiamento
externo
equipamentos
periféricos
e unidades de canais destinados à complementação do Laboratório de Computação e
Simulação da Escola Federal
de Engenharia de Itajubá. Publicado no D. O. de 5-5-71.
68.591 - Decreto de 5 de maio
de 1971 - Aproveita servidor
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outras providências. - Publicado no D. O. de 5-5-71 ....

83

84

68.588 -

Decreto de 5 de maio
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de 1969.
Publicado no
D. O. de 7-'5-71
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D. O. de 7-5-71
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Publicado no D. O. de
,6-'5-71.
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pública. para fins de desaprc-

85

85

86

86

90

GS

96

97

XIII

íNDICE

Págs,
priação, uma faixa de terra
situada na Serra das Araras,
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D. O. de 10-5-71
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Brasileira de Correios e Telégrafos, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
12-5-71.
100
68.,603- - Decreto de 10 de maio
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Págs,

68.604 - Decreto de 11 de maio
de 1971 - outorga coneessâo
à Rádio Televisão de Sergipe
S. A. para estabelecer uma
estação de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na
cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe. - Publicado no D. O.
de 12-5-71 . .
'
68.605 - Decreto de 11 de maio
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito da Fundacão Universidade Nordeste Mineiro, com
sede em Teófilo Otoní, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 12-5-71
.
68.606 - Decreto de 11 de mai.o
de 1971 - D-eclara de utilidade
pública a Cidade de Meninos
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em Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro. ---.: Publicado no
D. O. de 12-5-71
.
68.607 - Decreto de 11 de maio
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sede em Magé, Estado do Rio
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Publicado no
D. O. de 12-5-71
.
68. 608 - Decreto de 11 de maio
de 1971 - Altera o Decreto
nv 51.581, de 8 de novembro
de 1962, que aprovou o enquadramento definitivo do pessoal
do ex-Território Federal do
-Acre, e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 12
de maio de 1971
..
68.609 - Decreto de 11 de maio
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nc 65.434, de 13 de outubro de
1969, que aprovou o enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nc 4.069, de 11
de junho de 1962, do Ministério dos Transportes, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 12 de medo
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de 12 de maio de 1971.
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dotação consignada
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Pu-

blicado no D .0. de 13 de maio
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1971.
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12 de junho de 1968. e dá outras providências. Publicado no D .0. de 17 de maio de
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
68.619 - Decreto de 14 de maio
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68.620 - Decreto de 14 de maio
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65.585. de 21 de outubro de
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de 18 de maio de 1971
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Estado do Rio Grande do Sul.
Publicado no D. O. de 18
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109

11Q

111

112

112

112

113

113

xv

INDICD

Págs,
i8 626 - Decreto de 17 de maio
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jde 1971 - Aprova o Estatuto
da Fundação Universidade Federal do Piaui. - Publicado no
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Social - Publicado no D. O.
de 21 de maio de 1971 ....... 119
68.633 - Decreto de 20 de maio
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o Brasil e o México - Publicado no D. O. de 24 de maio
de 1971.
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68.634 - Decreto de 20 de maio
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17 ~ de setembro de 1970. - Publicado no D. O. de 21 de maio
de 1971. .
68.635 - Decreto de 20 de maio
de 1971 Altera a redação
dos artigos 6Q e 58 do Decreto nc 68.419, de 25 de março
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de 21 de maio de 1971. .....
68.636 - Decreto de 20 de maio
de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Canto do
Conservatório Musical de Santos, em Santos, S.P. - Publicado no D. O. de 21 de maio
de 1971. . .
,.........
68.637 - Decreto de 20 de maio
de 1971 - Autoriza o funcionamento dos Cursos de Desenho e Matemática. da Faculdade de Filosofia, Cíêncías e
Letras de Jales, S. P. - Publicado no D. O. de 21 de maio
de 1971. .
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68.638 - Decreto de 20 de maio
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ma.ío de 1971.
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da Agência Nacional - Publicado no D .o. de 24 de maio
de 1971.
,,.,
, , , .'
68.646 - Decreto de 21 de maio
de 1971 - Autoriza a cessão.
sob o regime de aforamento,
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13~

68.653 - Decreto de 24 de maio
de 1971 - Concede à Compa125

123

129

129

132

nhia Nacional de Cimento Portland o direito de lavrar gtpsita nos municípios de Camamu e Maraú, Estado da Bahia,
- Publicado no D. O. de 25
e reto no de 27-5-71
137
68.654 - Decreto de 24 de maio
de 1971 - Concede à Companhia de Cimento Salvador o
direito de lavrar calcário no
município de Santo Amaro,
Estado da Bahia. - Publicado
no D. O. de 25-5-71
138
68.655 - Decreto de 24 de maio
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de
terra destinada à passagem da
linha de transmissão Adrianópolls-Rocha Leão, no Estaelo
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 26-5-71 .... 139
68.656 - Decreto de 24 de maio
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145

Decreto de 24 de maio
de 1971 - Retificar o art. 1<;>
do Decreto nv 59.791, de 19 de
dezembro de 19G6. - Publica-

D.a.

de 2,7-5-71

Decreta de 24 de maio
de 1971 - Declara de utilidade pública o Centro Cultural
Brasil-Estados Unidos, com
sede em Curttíba, Estado do
Paraná. - Publícadc no D.a.
de 25-5-71

145

148

68. ,371 - Decreto de 24 de maio
de 1971 - Auto-riza a contra-

taçâo de operaçâc de crédito
externo para financiamento
parctal do Aeroporto Internaci-onal Principal do Brasil, no
Galeão e dá 'outras provtdênelas. - Publicado no D.a. de
25 e retificado no de 2'7-5-71
€8.672 -

68.664 -

do no

143

Decreto de 24 de mate
de 19711 - Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Caridade de 'Machado, com
sede em Machado, Estado de
Minas Gerais. Publicado
no D.a. de 25-5-71
148

63.670 -

68.'661 - Decreto de 24 de maio
de 1971 Concede à Mine-

de 2"7-5-71

Decreto- de 24 de maio
de 1971 Declara de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora de Fátima de
Assistência à 'Crtança e Velhos, com sede em Curitiba.
Estado do Paraná. - Publlcado no D.a. de 25-'5-71 ....

H7

149

Decreto de 24 de maio

de 1971 - Altera os Eatatutcs
da Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais DPRM.
Publlcadc no D.O. de 25
de maáo de 1971
149
68.673 - Decreto de 24 de maio
de 19711 ~ Dispõe sôbre a nomeação e designação de Militares da Ma.rinha. - Puolicado no D. a. de 25-5-71 .. '

153

XVIII

ATOS

DO

PODER

Págs,

68.674 - Decreto de 24 de maío
de 1971 - Altera o enquadramento dos servidores do Ministério da Marinha, abrangidos pelo art. 23, parágrafo
único. da Lei nc 4.069, de 11
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seu parágrafo único jdc Decreto 'no 62.219. de 2 de fevereírc de 1968, que regulamenteu o Decreto-Iet nv 313, (te
7 de março de. 1967, alterado
pela Lei ns 5.343, de 28 de
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mai-o de 1971
160
6,8.677 .- Decreto de 25 de maío
de 1871 - Declara de Interêsse so-cial, para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de
Obras
Contra as Sêcas, a área de
terreno, da Bacia de Irrigaçã-o
do Açude Público "Joaquim
'I'ávora", no município de .Iaguaríbe, Estado- do Ceará. Publicado no D.O. de 26-5-7,1 160
68.878 - Decrete de 25 de maio
de 1971 Cria no Instituto
Brasileiro de Estatística, da
Fundação
IBGE,
Comissão
Especial
de
Planejamento,
Contrôle e Avaliação das Es-

tattstícas

Agropecuártas .

Publicado no D.O. de 26 e retificado no de 28-5-71
68.679 - Decreto de 25 de maio
de 1971 Aproveita servidores em dísponíbtltdade e dá
outras providências. - Publicado no D.Q. de 26-5-71 ...
68.680 - Decreto de 2,5 de maio
de 1971 Dispõe sôbre en-

161

161

EXECUTIVO

Págs,

quadramento e retificações de
enquadramento
de
cargos,
funções e empregos no Ministério da Educacâo e Cultura
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 7 e retificado no de 9-6-71

152

68.681 - Decreto de '25 de maio
de 1971 - Autoriza a contrataçâc de operação de crédito
externo para financiamento
parcial de programas de educacão, e dá outras provídêneras. - Publicado no D.O. de
26-5-71 . .
163
68.6,32 - Decreta de 25 de maiode 1971 - Dispõe sôbre a sede
das entidades da Admíntstracão Federal Indireta e a
transferência de seu pessoal
- Publicado no D.Q. de 26 e
retificad-o na de 28-'5-71
154
68.633 - Decreta de 26 dê maio
de 1971 - Concede permissão.
em caráter permanente, à emprêsa Polioleífnas ,s. A. 1'11dústrta e Comércio, sediada no
Estado de São Paulo, para
funcionar ROS dommgos e nos
dias ferrados civis e religiosos.
- Publicado no D.O. de 27 de
maio de 1971
164
68.684 - Decreto de 26 de maio
de 1971 - Concede autorízacã-o à Companhía Ingram Martne Inc . para operar, em
águas brasileiras, com os barcos
especializados
"Power
Ti-de", "Cindy Dee", "EI Bisonte", "W. B. NQ 109", "E.
Bronson Ingram", »: B. 110"
e "OS-100", de nacionalidade
norte-americana, nos serviços
que especifica.
Publicado
no D.O. -de 27-5-71

165

68.685 - Decreto de 2:3 de maio
de .1971 - Reclassífica cargos
em comissão, transforma runçâo
gratificada em cargo em
comissão, cria e suprime funções gratificadas no Quadr-o
de Pessoal do Ministério-da
Agrícultura, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 26-5-71
16368.686 - Decreto de 27 de maio
de 1971 _ Dispõe sôbre o pagamento de despesa por ordem bancária e dá outras

XIX
Págs,

menciona.

providências. - Publicado no
D.O. de 28-5-71

166

68.687 - Decreto de 27 de maio
de ]971 - Complementa a retificação das relações nominais a que se reterem as Decretos ns . 57.351, de 2S de novembro de 1965, e 58.196, de
15 de abril de 1966, operada
pelo jjecreto nc 67.002, de 6
de agôst<:) de 1970, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 28-5-71

166

68.688 - Decreto de 2'7 de maio
de 1971 - Autcmza a Conússão Executiva do Plano de Recuperaçâc Econômíco-Rural da
Lavoura Cacauelra a realizar

operações especdaís de refinanciamento de dividas dos
produtores de cacau e dá outras providências. - Publicado no D. a. de 27-5-7,1
68.689 - Decreto de 28 de maio
de 1971 - Ret'ftca o Decreto
nv 5S .276, de 22 de dezembro
de 1964, que aprovou o enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Quadro de Pessoal do Ministério da Sa-úde,
e dá outras providências. Publícado no D. a. de 31 de
maio de de 1971 ..
68.690 - Decreto de 28 de maio
de 1971 - Dispõe sôbre a alteração do enquadramento do
pessoal do
Ministério dos
Transportes abrangido pela Lei
nv 3.967, de 5 de outubro de
1961. - Publicado no D. O.
de 31 de maio e retificado no
de 2 de junho de 1971
68.691 _ Decreto de 28 de maio
de 1971 - Cria a Reserva Bi-ológica do Caracará, no Estado
de Mato G1'OSSO, com os limites que especifica e dá outras
providências. _ Publicado no
D. a. de 31 de mala de 1911
68.692 - Decreto de 28 de maio
de 1971 - Declara de utilid.ade pública o Instituto e Orfanato são José, com sede em
Alegre, Estado do Espírito
Santo - Publicado no D. O,
de 31 de maio de 1971
68.693 - Decrete de 31 de maio
de 1971 Torna sem efeito
disponibilidade de servidor que

Págs,

169

169

no

170
68.694 _ Decreto de 1~ de junho
de 1971 _ Declara de utilidade pú-blica a Associação Protetora da Infância A.P.I.
com sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul Publicado no D. a. de 2 de
junho de 1971
171
68.695 - Decreto de 1" de junho
de 1971 - Retifica o Decreto
nv 66.559, de 12 de maio de
1970, que aprovou o Quadro de
Pessoal do Instituto Brasileiro
de Desenvclvimento Florestal
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 2 e retificado no de 4: de junho de
1971

168

Publicado

D. O. de 1 de junho de 1971

'

171

68.697 - Decreto de lQ de junho
de 1971 Redistribui cargo
com a respectiva ocupante,
para ao universidade Federal
de Pernambuco, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 2 de junho de 1971

172

68.698 - Decreto de 2 de junho
de 1971 _ Autoriza o funcionamento da Faculdade de Engenharia
"General Roberto
Lisboa", com os cursos de Engenheiros Civis e Engenheiros

Eletricistas (eletrônica e tele-

comunicações) .
Publícado
no D. O. de 3 de junho de
1971 . . . . "......
. ..... ". .

170

170

líl

68.696 - :Cecreto de 19 de junho
de 1971 Rerüstrfbui cargo,
cem o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal da
Uníversídade Federal do Rio
de Janeiro, e dá outras providências - PUbli-cado no D. O.
de 3 de junho de 1971

l'i2

68.699 - Decreto de 2 de junho
de 1971 Autorização para
funcionamento dos Cursos 'K;pedais para Formação de Prorossõrcs de Técnicas Agrícolas
e Educação pa-ra o Lar, na
Uníversídade de Pa-sso Fundo
RS. - Publicado no D. a. de
3 de junho de 1971 .....
172.
68.700 - Decreto de 2 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Educação Física de Ta tuí -

xx
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Págs,

Págs,
S. P. - Publicado no D. O,
de 3 de junho de 19"71

173

68.701 - Decreto de 2 de junho
de 1971 - Modifica 'Ü Regulamento do Quadro de EstadoMaior do Exército. - Publicaelo no D. a. de 3 de junho
de 1971
, . . . . . 173
68.70'2 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Dá nova redação ao
artigo 15 do Decreto n? 66.118,
de 26 de janeiro de 1970 Publi-cado no D. a. de 4 de
junho de 1971

174

68.703 - Decreto de 3 de junho
de 1971
Regulamenta a
aplicação dos R-ecursos da Loteria Esportiva.
Publicado
no D. O. de 4 de junho de
1971

174

68.7'04 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Regulamenta a Lei
n? 4.324, de 14 de abril de 19M
- Publicado no D. O. de 4
de junho de 1971
.... .....

175

68.705 _ Decreto de 3 de junho
de 1971 - Reconhece a existência do estado de calamidade pública nos Municípios de
Gramado e Três Coroas, no
Estado do Rio Grande do Sul,
abre o crédito extraordinário
.de Cr$ 450.000,00, na forma
que estabelece e dá outras pro-vidências. - Publicado no D.
;O, de 4 de junho de 1971 .... 184
68.706 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Reconhece a existência do estado de calamldade pública no Município de
Lauro Muller, no Estado de
Santa Catarina, abre o crédito
extraordinário de o-s
500.000,00 e dá outras providências. Publicado no D.
O. de 4 de junho de 1971 ....
68.707 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Reconhece a existência do estado de calamidade pública no Muni-cípio de
Cachoeira do Sul, no EstadO
do Rio Grande do Sul, abre o
crédito extraordinário de cr$
200.000,00, na forma que estabelece, e dá outras provídêndas. Publicado no D. O.
de 4 de junho de 1971

184

135

68.708 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre a concessão de diárias aos Iuncíonárfos civis estagiários da Escola
Superior de Guerra ou ínte-

~~~~~s e~ ~f~ge~r~~. ~:f~~~

no extertor . - Publicado no
D. O. de 4 de junho de 1971

185

68.709 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Abre ao Mínístéríc
da ncucaoão e Cultura em favor do Departamento de Ensino Médio, o créàito suplemental' de Ci-S 2.115.059,00, para
refôrçc de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 4 de
junho de 1971
18668.710 - Decreto de 3 de junho de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
o crédito suplementar de CrS
3.578.000,00, para rerôrço de
dotacôes consignadas no vigen'te Orçamento. - . Publicado no IrO, de 4 de Junho de
1971.

137

'68.711 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Extingue o Consulado-Geral do Brasil em Gotemburgo.
Publicado no
D. O. de 3 de junho de 1971.

189

-68.71.'2 - Decreto de 3 de junho
de 1971 - Autoriza o tuncío,
namento da Faculdade de Filosofia,
Ciências
e
Letras
"Santana" com os Cursos de
Pedagogia, Letras (Português
e Inglês) , Estudos Sociais,
e Matemática, S. P.
Publicado no D.a. de 4 de junho
de 197.1

189

68.713 - Decreto de 4 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento
da Faculdade
de
Elducação "Princesa Isabel.".
com os Cursos de Orientação
Educacional (19 '2 29 graus),
Magistério dos Curses Normais
e de Admmtstracão Escolar
(l'? e 29 graus), SP. Publicado no D.O. de 7 de junho
de 1971

139

68.'714 - Decreto de 4 de junho
de 1971 Concede permissão, em caráter permanente ,
à emprêsa Indústrta Têxtil
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Págs,

Págs,

Cosmopolita S.A., sediada no
Estado de São Paulo, para.
funcionar aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos. - Publicado no D.a. de
7 de junho de 1971
68.715 - Decreto de 7 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia
de
Patrocínio
Paulista, com sede em Pa-trocínío Paulista, IEstado de
São Paulo. Publicado no
D.a. de 8 de junho de 1971

190

1971 .

190

Decreto de 7 de junho
de 1S71 - Declara de utítída..
de pública a Irmandade da
;Santa Casa de M-Isericórdia
de PôrtoFelIz, com sede em
Pôrto fFeltz, Estado de São
Paulo. - Publicado no n.o.
de 8 de junho de 1971 ....'.. 191)

--68.'116 -

63.717 - Decreto de 7 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Irmandade de
Misericórdia de
Americana,
com sede em Americana, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de S de junho de 1971
68.718 - Decreto de 7 de junho
de 1971 - Altera o Decreto nv
66.204, de 13 de fevereiro de
regulamentou
o
1970, que
Fundo Especial para Calamidades Públicas FUNCAP.
Publicado no D.D. de 8
de junho de H.ln

68.719 - Decreto de 8 de junho
de 1971 - Abre crédito suplementar aos Encargos Gerais da
União, no valor de Cr$
5.000.000,00, para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento.
Publicado
no D.O. de 9 de junho de 191

191

131

191

68.720 - Decreto de 8 de junho
de 1971 Cede à Emprêsa
Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), o uso das
terras que especifica, no Es.,
tado de Mato Grosso, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 9 de junho de
1971 .

.

B8.721 - Decreto de 8 de junho
de lS71 ~ Abre ao Ministério

da Educação e Cultura, em favor do Departamento de Assuntos Universitários, o crédito suplementar de Cr$ .....
1.800.000,00, para refôrço de
dotação consignada no vigente Orçamento.
Publicado
no D.O. de B de junho de

192

19B

68.722 - Decreto de 9 de junho
de 1971 - Reclassifica e suprime funções gratificadas, bem
como transforma em cargos
em comissão funções gratificadas no Quadro de Pessoal
do Ministério da Educação e
Cultura, A dá outras providências. - Publicada no Ir.O,
de 11 de junho de 1971

Li-!

68.723 - D-ecreto de 9 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Câmara de Comércio dos Países La-tinoAmericanos, com sede no Estado da Guanabara. - Publicado no D.a. de 11 de junho
de 1971

194

68.724 - Decreto de 9 de junho
de 1971 Cancela autorização para funcionamento no
Brasil da Atlas Assurance
Company Limited.
Publicado no D.a. de 11 de junho
de 1971
. . . . . . ...

195

68.725 - Decreto de 9 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública o Lar Antônio de
Pádua, COm sede no Estado da
Guanabara. Publicado no
D.O. de 11 de junho de 1971.

193

68.728 - Decreto de 9' de junho
de 1971 Dispõe sóbre a
constituição e o funcionamento das Equipes Técnicas de alto
nível de que trata o art. 11
da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 9 de junho de 1971.

193

68.727 - Decreto d-ê 9 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre o Departamento de Pessoal do Ministério da Fazenda Publicado no D.a. ele 11 de junho de 1971

J97

68.728 - Decreto de 9 de junho
de 1971 ~ Provê sôbre a poli-
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Págs,

Pãgs,

tíca do livro técnico e do livro didático e dá outras providências.
Publicado no
o.o. de 11 de junho de 19'11. 193

68.736 - Decreto de 14 de junho de 19'71 - Concede permissão, em caráter perrnanente, à emprêsa Plastdc .F'oi! Indústria e Comércio de Plás.,
ttcos Ltda., sediada no Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos.
Publicado no D.a. de 19 de
Junho de lS71
202

Decreto de 9 de junho
de 1971 - jcedístrtbui cargo,
com o respectivo
ocupante.
para 2 Universidade Federal
Fluminense, e dá outras provídênctas . Publicado
no
o.o. de 11 de junho de 1971. 199

68.729 -

cão à sociedade seguradora e5trangerra para aumentar o
capital de suas operações no
Brasil. - Publicado no D.a.
de 22 de junho de 1971 ... _. 20')
Decreto de 9 de junho
de 19'71 - Revoga o Decreto
nv 68.1'27, de 28 de janeiro de
1971. - Publicado no D.a. de
de 11 de junho de 1071

Decreto de 14: de junho de 1971 Declara de
utilidade pública o Lar Alice
Kínsolvíng com sede em Viamão, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.a.
de 15 de junho de 1971 .... 202

68.'137 -

68. '730 - Decreto de 9 de junho
ele lS71 Concede autoriza-

ti8.'73& Decreto de 14 de junho de 1971 - Re-distribui car-

63.731 -

200

Decreto de 9 de junho
de 1S"71 - Concede à emprêsa
Chrvsler Corporatíon autorização para funcionar na República Federativa do
Brasil
sob a denominação social de
Chrysler Corporatíon do Brasil. Publicado no D.O. de
de 14 de junho de 1971 ..... 200

68.732 -

Decreto de 11 doe junho de 1971 - Autoriza o funcionamento
da
Escola de
Educação Física de Itapetinínga, SP. Publicado no
D.O, de 11 de junho de 1971. 200

68.733 -

Decreto de 11 de junho de 19'71. - Regulamenta
o Decreto-lei nv 1.174, de 11
de junho de 1971, dispõe sôbre o estudo dos projetos de
Indústrias de
construção e
reparos navais e dá outras
»rovídênctas. ~ Publicado no
D.a. de 11 de junho de 1971. 201

{i8.734 -

ô8. 73_5 ~ Decreto de 11 de junho de 1971 - Publica os índices de atualizaeão monetária dos salários "dos últimos
24' (vinte e quatro) me-ses, na
forma estabelecida na Lei nc
5.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 14
de junho de 1971
201

go do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, com
o respectivo ocupante, para o
Ministério da Indústrâa. e do
'qQmercúo. Publicado no
D.a. de' 15 de junho de 1971. 203
6-8.'139 - Decreto de 14 de junho de 1971 - Concede reco-

nhecimento ao Instituto
de
Psicologia
da
Universidade
Católica de Campinas, SP. Publicado no D.a. de 15 de
junho de 1971 ...
:?l)3
Decreto de 15 de junho de UnI - Declara de utilidade pública o Colégio N assa.
Senhora Auxllladora (Carmo),
com sede em Vitória, Estado
do Espírito Santo. Publtcada no D.a. de 1$ de junho
de 19'71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
'68.741 - Decreto de 15, de junho de 1971 - Declara de utilidade pública o Lar de Velhos "Irmã Terezinha", com
sede em Plndamcnhangaba.
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 15 de junho de 1971 ..
. . . . . . ... 2fl1
68. '740 -

68. 742
nho

D-ecreto de 15 de jude 1G71
Redistribuí cargo, com o respectivo
ocupante para o Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e
dá outras providências.
Publicado no D.a. de 16 de
junho de 1971
20'1
~

í'NDICE

Págs,
68.743 - Decreto de 16 de junho de 1971 - Aproveita servidor em dlsooníbilídade e dá
outras providêncías ,
Publicado no D.a. de 13 de junho
de 1971 ....
. .. . . . .... ..

?05

6S:7..a - Decreto de 15 de junho de 1971 Retifica 08
Decretos nvs 65.974, de 29 de
dezembro de 18'59; 'Ô3. 4:65, de
2.'2 de outubro de 1968; 53.62~,
de 14 de novembro de 1968 e
{;4.408, de 25 de abril de 1969.
que aprovaram os enquadramentos do pessoal beneficiado
pelo parágrafo único do artigo 23, da Lei nv 4..0:J9, d~.U
de junho de 1932, do MInIStérro da Saúde, e dá outras
providências. - publicado no
D.a. de 17 e retificado no de
21 de junho de 1871
.20:)
(8. 'H5 - Decreto de 15 de junho de 1971 Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor tia
Companhia Vale do Rio Doce,
as áreas que menciona.
Publicado no D.a. de 17 de junho de 1971

207

138.7<::6 - Decreto de 15 de junno de 1971 - Aproveita servtdor em disponibilidade e dá
outras providências .
Publicado no D.O. de 16 de junho
de 1971

]13

138.747 - Decreto de 15 ele junho de 1S71 Dispõe sôbre
alterações
no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nv
60.455, de 13 de março de
1867, e dá outras provldên.,
cias , Publicado no D.a.
de 16 de junho de 1971 ..
217
.(32.748 - Decreto de 15 de junho de 1971 - Altera para Financiadora de Estudos e Projetos S. A. - FINEP - a denominação da emprêsa pública. criada pelo Decreto nv
61.056, de 24 de julho de 19l'i"7,
e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 16 de
junho de 1971
. . . . . . . .. 201
GR.749 - Decreto de 15 de junho ele 1871 Redistribui,

XXIII
Págs,
com o respectivo
ocupante,
para. a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, cargo do
Mírustérto da Agricultura, e
dá outras providências.
Publicado no D.O. de 10 de
junho de 18'71

220

68.750 Decreto de 15 de junho de 1971 - Declara de interêsse social, para fins de desapropriação p e 1 o Departamenta Nacional ele Obras Contra as Secas, área de terreno
necessária a reíormulação do
Projeto de Irrigação "São Gonçalo", no município de Souza,
Estado da Paraíba. Publicado no D.a. de 16-6-71

221

68.751 Decreto de 16 ele junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem ele linha de transmissão
no município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte.
_ Publicado no D.a. de 17 de
junho de 1971

221

68.752 Decreto de 16 de junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra. destinada à. passagem de linhas de transmissão nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo ..- Publicado no D.a. de 17 de junho
de 1971

222

68.753 - Decreto de 16 de junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, os imóveis necessários à construção da subestação de Bandeirantes, no
Estado de Goiás, e, para fins
ele constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de
linha de transmissão no Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no Ir.O, de 17-6-71
68.754 Decreto de 16 de junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas de terra
destinadas à construção de
uma subestação no município
de Campos, no Estado do Rio

222
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Págs,

de Janeiro.

o.o.

Publicado no

de 17-6-71

223

68.755 - Decreto de 16 de junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada a pas-

68.756 - Decreto de 16 de junho de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas de terra
destinadas à construção de
uma subestação no município
de Casimira de Abreu, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicada Do D.O. de 17-6-71 ...
68.757 -

225

68.761 - Decreto de 16 de junho
de 1971
Revoga o Decreto
nv 42.883, de 26 de dezembro
de 1957, outorga concessão e
_,_o

sagem da linha de transmissão a ser estabelecida no Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 17-6-71

Págs,

gem de linha de transmissão
no Estado de Goiás. ~ Publicado no D.a. de 17-6-71

22'1:

dá outras providências.
Publicado no D. O. de 17-6-71

227

68.762 - Decreto de 16 de junho
de 1971 - Altera o artigo F
do Decreto nv 67.113, de 26 de
agôsto de 1970. - Publicado
no D. O. de 17-6-71
.

227

68.763 - Decreto de 17 de junho
de 1971 - Declara a caduci224

Decreto de 16 de ju-

nho de 1971 - Aprova. incorporação de emprêsa de energia
elétrica no Estado do Paraná
e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 17-6-71
225
63.758 Decreto de 16 de junho de 1971 ~ Declara de interêsse social, para. fins de desapropriação p e I o Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, área de terreno necessária à reformulação
do Projeto de Irrigação
"En~e~~eiro Arcoverde",
no
município de Condado, Estado
da Paraíba. ~ Publicado no
D. a. de 17-6-71
225
68. 759 ~ Decreto de 16 de junho de 1971 - Renova a declaracâo de utilidade pública a

que se refere o Decreto número 54.315, de 28 de setembro de 1964, para fins de desapropriaço p e 1 o Departa-.
menta N a c i o n a 1 de Obras
Contra as Sêcas, da área de
terreno necessária à construção do açude público "Serrote",
no município de Jacobina, Estado da Bahia. - Publicado
no D.a. de 17-6·.71
.
226
68.760 - Decreto de 16 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada a passa-

dade dos Decretos que menciona. - Publicado no D. O.
de 18 de junho de 1971
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68.764 - Decret-o de 17 de junho
de 1971 - Declara a caduci-

dade dos Decretos que menciona. ---, Publicado no D. O.
de 18 de junho de 1971 .....

228

68.765 - Decreto de 17 de junho
de 1971 - Revoga o Decreto
nc 10.346, de 16 de julho de
1913, que concedeu à emprêsa

Julius Píntsch Aktáengesellschaft autorização para funcionar na- República Federativa
do Brasil.
Publicado no
D. O. de 18-6-71
.
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68.766 - Decreto de 17 de junho
de 1971 - Revoga o Decreto
nv 50.281, de 18 de fevereiro
de 1961. - Publicado no DuiTio Oficial de 18-6-71

230

68.767 - Decreto de 17 de junho
de 1971 - Modifica o Decreto
nv 68.436, de 29 de março de
de 1971, que alterou os Decretos ns. 66.881, de 16 de julho
de 1970 e 56.386, de 1 de junho
de 1965, que dispuseram, res-

pectivamente, sôbre aproveitamento de antigo
pessoal da
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e enquadramento dos cargos, funções e empregos do Ministério da Fazenda. - Publicado no Diário Oficial de 18 e retificado
no D. O. de 22-6-71 ....
231
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68.768 - Decreto de 17 de junho
de 1971 Redísbrfbuí cargo,
com o respectivo ocupante,
para o Min-istério da Fazenda e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 13
e retificado no de 22-6-71
231
63.769 - Decreto de 17 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Fundação Universitária sul-F I u m i n e n se
(FUSF), com sede em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de
18 de junho de 1971
68.770 - Decreto dó': 17 de junho
de 1971 - Autoriza a contratação de operação de crédito
externo para financiamento
parcial de um Programa de
Expansão e melhoria do Ensino Fundamental e Médio.
Publicado no D. O. de 16' de
junho de 1971
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63.773 - Decreto de 18 de junho
de 1971 Prorroga o prazo
para a execução dos serviços
concernentes aos registros públicos, regulados pelo Decretolei no 1.000, de 21 de outubro de 1969. - Publicado 11.0
D. O. de 21-6-71
23-1
68.774 -- Decreto de 21 de junho
de 1971 _ .. Declara de utilidade pública o Educandário
Senhor
Bom Jesus dos Passos, com sede em Passos, Estado de Minas Gerais . .........: Publicado no D. O. de 22-6-71
63.775 - Decreto de 21 de junho
de 1971 -- Declara de utilidade pública a Casa do Menor

63.776 - Decreto de 21 de junho
de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de
Sorocaba
(São Paulo). - Publicado no
D. O. de 22-6-71
68.777 __ Decreto de 21 de junho
de 1971 Autortaacâo para.
funcionamento da Escola Superior de Educação Píslca de
Presidente Prudente _.- Autarquia Municipal, com sede em
Presidente Prudente, S. P.
Publicado no D. O. de 22 de
junho de 1971
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68.771 - Decreto ele 17 de junho
de 1971 Altera o Decreto
11? 66.315 de 18 de marco de
uno.
Publicado no b. O.
de 18-6-71
68.772 - Decreto de 18 de junho
de 1971 - Declara. de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão
no município de Angra dos
Reis, no Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 21-6-71

de Taubaté, com sede em Taubaté, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de 22-6-71
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68.778 - Decreto de 21 de junho
de 1971 -- Autorização para
funcionamento do Curso de
Ciências (Licenciatura do l°
Ciclo) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Uruguatana . Publicado no
D. O. de 22-6-71

235

68.779 - Decreto de 21 de junho
de 1971 -- Concede reconhecimento aos Cursos de Ciências
Econômicas e Administração
de Emprêsas da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas de Taubaté, Autarquia Municipal, com sede
em Taubaté, S. P. - Publicado no D. O. de 22-6-71

23fj

68.730 - Decreto de 21 de junho
de 1971 Altera o Decreto
nv 60.544, de 7 de
abril de
1967, que aprovou o Quaelro
único ele Pessoal da Universidade Federal da Paraíba.
Publicado no D. O. de 23-6-71 237
68.781 - Decreto de 21 de junho
de 1971 Altera o Decreto
no 60.907, de 28 de junho de
1967, que aprovou o Quadro
Único de Pessoal da Universidade Federal de Goiás, e dá
outras providências.
Publicado no D. O. de 23-6-71
68.782 - Decreto de 21 ele junho
de 1971 - Extingue o Grupo
Executivo da Indústria do Livro (GEIL) e dá outras provi-
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dências . -

Publicado no Diário Oficial de 22-6-71

237

68.783 - Decreto de 21 de junho
de 1971 Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito
suplementar de
.
crs 4.080.000,00, para rerôrço
de
dotações consignadas no
vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 22-6-71 .. '
237
68.784 "- Decreto de 21 ele junho
de 1971 -. Cria o 7~ Regimento de Cavalarla Mecanizado e
dá outras providências. - publicado no D. O. de 22-6-71

238

68.785 - Decreto de 21 de junho
ele 1971 ._- Dispõe sôbre o apro-

veltamento

de

Iunclonáríos

públicos do extinto Departamento dos Corr eâos e Telégrafos na Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 22-6

239

68.786 -- Decreto de 21 de junho
de 1971 - Modifica o Estatuto da emprêsa pública Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
Publicado no
D. O. de 21-6-71

240

68.787 -- Decreto de 21 de junho
de 1971 - Abre ao Ministério
da Indústria e do Comércio
em favor da Di visão de Segurança e Informações e do Departamento ele Administração,
o crédito suplementar de ....
crs 676.180,00 para refôrço de
dotações consignadas no vigente orçamento. - Publicado no D. Q. de 22-6-71 ....

241

68.788 _. Decreto de 21 de junho
de 1971 - Altera os anexos do
Decreto nv 65.632, de 24 de outubro de 1969, que aprovou o
enquadramento de servidores
do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Minístérío do
Trabalho e Previdência Social,
e dá outras providências.
Publicado no D. Q. de 23 de
junho de 1971
..........
2'12
68.739 - Decreto de 21 de [unho
ele 1971 - Exclui do relacionamento de disponibilidade cargos e servidores do Quadro de
Pessoal do Ministério do 'I'ra-

balho e Previdência Social que
menciona.
Publicado no
D. O. de 23-6-71

243

68.790 - Decreto de 21 de junho
ele 1971 Redistribui cargo,
com o resoectlvo ocupante,
uara o Ministério da Indústria e do Comércio, e dá' outras providências. Publicado no D. Q. de 23-6-71 ..
243
68.791 - Decreto ele 21 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre alterações nos anexos do Decreto
nv 60.818, de 6 de junho de
1967, que aprovou o enquadramento dos servidores do Ministério das Relações Exteriores, amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei nv 1·.069, de 11 de junho de
1962 e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 23
de junho de 1971

243

53.792 - Decreto de 21 de junho
de 1971 - Reclassífica os carg-os de Revisor do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional
de Previdência Social, e dá outras providências. Publicado no D. O. de 24-6-71

244

68.793 - Decreto de 22 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Humanas, com os Cursos de Pedagogia, Psicologia,
Hístórla e Letras, do Instituto Superior Metodista - lMES
em Ruage Ramos no Município de São Bernardo do Campo
S.P. Publicado no
D~ O. de 23-6-71

245

68.794 - Decreto de 23 de junho
ele 1971 - Exclui dos relacionamentos de
disponibilidade
constantes dos Anexos I e Ir
da Portaria 3.279-69, do Ministro do Trabalho e PreVIdêncía Social, o cargo e o nome do servidor que menciona. - Publicado no Diário
Oficial de 24-6-71 ..
245
68.795 - Decreto de 23 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública,
a Associação de
Protecâo à Maternidade e à
Infância de Píndoretama, Estado do Ceará. Publicado
no D. O. de 24-6-71 .. '
246
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·!~8.796

- Decreto de 23 de junho
de 1071 - Torna pública a denúncia, pelo Brasil, da convencão da OIT de nc 81, concernente à Inspeção do Trabalho na Indústria e r-o Comércio. _.- Publicado no D. O.
de 24-6-71

68.797 - Decreto de 23 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre a execução do Ajuste de Complementação Industrial nv 14 sôbre produtos do setor da-s Indústrias de Refrtgeraçâo e Ar
Condicionado e Aparelhos Elétricos, Mecânicos e Térmicos
de Uso Doméstico, concluído
entre o Brasil e o México.
Publicado no D. O. de 25-6-71

246
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'68.798 _.- Decreto de 28 de junho
de 1971 Altera denominacão do "Conservatório de Música de Bonsucesso" para Faculdade de Música Augusta de
Souza França". Publicado
no D. O. de 24-6-71

247

iJ8.799 - Decreto de 24 de junho
de 1971 - Declara de utilidade
pública o Instituto Waldemar
Falcão, com sede em Aracati,
Estado do Ceará. - Publicado no D. O. de 25-6-71

247

68.800 - Decreto de 24 de junho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Associação Missíonária do Coração de Maria,
com sede em Itaboraí, Estado
-do Rio de Janeiro. - Publica'do no D. O. de 25-6-71 ...

248

G3.801 --- Decreto de 24 de junho
de 1971 Declara de utilidade pública a Casa da Criança da Paróquia de Guarujá, com sede em Guarujá, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 25-6-71

248

(\8.802 - Decreto de 24 de junho
de 1971 Redistribui cargos
para a Universidade
Federal
do R-io de Janeiro, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 25-6-71.
;BB.803 - Decreto de 25 de junho
de 1971 Redistríbuí cargos,
.ccm os respectivos ocupantes,

248

para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 28 e retificado no ele 30-6-71 ...

249

68.804 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento dos Cursos de Estudos Sociais, Ciências, Letras
e Psicologia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
"Braz Cubas", Estado de São
Paulo. -- Publicado no Diário Oficial de 28-6-71 ..

250

68.805 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Administracão da Universidade Federâl de Santa Maria, RS. Publicado no D. O. de 28-6-71

251

68.806 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Institui a Central
de Medicamentos (CEME). Publicado no D. O. de 25-6-71

251

68.807 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Regulamenta a concessão de diárias aos servidores do Serviço Civil do Poder
Executivo, e dá outras providências. - Publicado no D. Q.
de 25-6-71 -

252

68.808 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Retifica o Decreto
no 67.912, de 21 de dezembro
de 1970. - Publicado no D. O .
ele 28-6-71
. . . . . . . . . ..

253

68.809 - Decreto de 25 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre
enquadramento de servidores do
Ministério da Educação e Cultura, amparados pelo disposto
no artigo 2" da Lei nv 3.967 de
5 de outubro de 1961, e no parágrafo único do artigo 23 da
Lei nv 4.069, de 11 de junho
ele 1962, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
30 de junho de 1971 ..

253

°

68.810 - Decreto de 25 ele junho
de 1971 - Dispõe sôbre a utlllzacão de colaboradores para
execucão de atividades Iígadas
ao Plano Nacional de Combate
à Febre Aftosa, e dá outras
urovídênctas , - Publicado no
b, O. de 28-6-71
251
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68.811 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Dispõe sõorc alte-

ração de distribuição de servidor do extinto Serviço de Alimentacão da previdência Social. -.-:- Publicado no n. O.
de 29-6-71

253

58.812 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Redistrlbuiu, com o

respectivo- ocupante, cargo do
Ministério da Indústria e do
Comércio para o- Instituto Naclonal de Previdência Social. e
dá outras providências. - Publicado no

D. O.

de

29-6-71

2J8

68.813 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Declara de utilidade

pública o Centro Infantil Professor Estevão Pinto, com sede
em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 29-6-71 ...
258

68.814 -

Decreto de 28 de junho
de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade Estadual de
Ciências Econômicas e Contábeis de Londrina, com o curso
de Ciências Econômicas, P R .
- Publicado no D. O. de 29
de junho de 1971
253

68.815 - Decreto de 28 de junho
de 19'71 - Declara de utilidade
pública a Sociedade Vicente

Pallottí. com sede em Santa

Maria, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publ'cado no D. O.
de 29-6-71 ..

,?59

68.816 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Declara de utdlídade
pública o Instituto Educacional

Madre Elisa Savoldí, com sede

em Sombrio, Estado de Santa
Catarina.

Publicado no
..

D. O. de 29-6-71

25.9

68.817 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Sociedade Benefi-

cente de Senhoras -

Hcspital

Sirio Libanês. com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Publicado no D. O. de
29-6-71

259

68.818 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Altera dispositivos
do Decreto nv 37.398, de 29 de
maio de 1953-, que cria o Centro de Instrução e Adestramento Aero-Naval . Publicado no D. O. de 29-6-71 .. 260
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68.819 - Decreto de 28 de junho
de 1971 - Redístrfbui, com o
respectivo ocupante, para D
Quadro de Pessoal - parte
Especial ao Ministério da
Marinha, cargo originário do
extinto Serviço de Navegação
da Bacia do Prata, e dá outras providências - Publicado no D. O. de 29-6-71
68.820 - Decreto de 29 de junho
de 1971 - Dispõe sôbre a inclusão de servidor do extinto
Serviço de Alímentaçâo da
Previdência Social (SAPS) no
Quadl'O de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Publicado no
D. Q. de 30-6-71
63.821 - Decreto de 29 de junho
ele 1971 - Redistribui, com os
respectivos ocupantes, para o
Ministério da Agricultura, cargos do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 30-6·-71
68.822 - Decreto de 29 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento do CUl'SO de Engenharia Mecânica da Faculdade
de Engenharia de Mogí das
Cruzes, sediada em Mogi das
Cruzes, S. P. - publicado no
D. O. de 30-6-71
68.823 - Decreto de 29 de junho
de 1971
Autorização para
funcionamento do Instituto de
Ciências Biológicas de Mog i
das Cruzes, com os Cursos de
Licenciatura e Bacharelado e
transferência do Curse de
Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Mogí das Cruzes para o refertdo Instituto, em Mogí das
Cruzes - S. P. - Publicado
no D. O, de 30-6-71 ...
68.824 - Decreto de 29 de junho
de 1971 Redistribui cargo,
com o respectivo ocupante,
para a Superintendência Nacional do Abastecimento, e dá
outras providências. - publicado no D. O. de 30-6-71 ...
68.825 - Decreto de 29 de junho
de 1971 - Retifica o enquadramento de servidor da extinta Comissão Federal de
Abastecimento e Preços, e dá
outras nrovídêncías , -- Publicado no- D. O, de 30-G-71
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58.82$ - Decreto de 29 de junho
de 1971 - Aprova o Regulamenta da Diretoria 'rõcntce de
Pessoal no Ministério da Aeronáutica e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 30-6-71
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68.827 - Decreto de 29 de junho
de 1971 - Aprova o Regulamento da Diretoria de Encargos Assistenciais no Ministério
da Aeronáutica e dá outras
providências. - Publicado no
2():)

D. O. de 30-6-71
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Decreto de 9 de no--

vembro de .1970 -

Abre ao

Ministério da Eduoacâo c Cul-

tura o crédito suplementar de
crs 91.636.104,00 para refôrco

de dotações orçamentárias C'ÜI1-

slgnadas no Decreto-lei no 727
de 19 de agôsto de 1969. Ret.'
no D. O, de 30-4-71 •....
67.936 Decreto de 23 de dexembro de 1970 Anre ao

273

da Educação e Cultura em favor da Diretoria do
Ensino dos 'Ierrttórtos e l"rOnteu-as o crédito suplementar de
Ors 5.050.513,00 para refôrco

2';"3

63.147 -

Decreto de 29 de janeiro de 1971 - Concede nacíonalízaçâo à Sociedade Wilson, Sons & Company Límíted

de 28-'1-71 .. '
68.213 - Decreto de 11 de feve-

reiro de 1971 - Institui a Medalha do Mérito da Segurança
do Trabalho e dá outras pro-

no D.

O.
2T?

68.334 - Decreto de 10 de marco
de 1971 - Dispõe sôbre a entrada em vigor do Protocolo
Adicional ao Acôrdo de Complementação sôbre a Indústria
Química, firmado entre c Brasi1. Argentina, Chile, Colômbia.

68.335 _. Decreto de 10 de marco
de 1971 - Dispõe sôbre a reti-

de dotacões consignadas no VI-

sob . a denominação de Companhia Wilson Sons de Adminístracâo e Comércio. - Publicado no D. O. de 29-6-71
63.454 - Decreto de 31 de marco
de 1971 - Substitui a Tabela ele
Empregos do Instituto Brasileiro do Café, aprovada pelo
Decreto nv 65"661. de 29 de
outubro de 1969, -e dá outras
provídêncías. - publicado no
D. O. de 6-4-71
.
63.156 - Decreto de 2 de fevereiro de 1971 - Dispõe sôbre
a entrada em vigor do Pretocolo de Acôrdo de Ccmple-.
mentacão sôbre o Setor de
Máquinas de Escritório, firmado entre Brasil, Argentina e
México. - Publicado no D. O.

Ret.

México, Peru, Uruguai e ve-'
nezuela , - Publicado no D. O.
de 14 e ret . no de 13-5-71 '"

l~nnistério

gente Orçamento. Repub . no
D. O. de 19-4-71
.

Pâgs,

vldências. 16--4-71

ficação do enquadramento e a
reclassificação de cargos ele
funcionários do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado CIPASE),
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 6-4-71

68.362 - Decreto de 17 de marco
de 1971 - Dispõe sôbre o Qua275

~75

dro de Pessoal do Ministério
do Exército. e dá outras providêncíaa , Ret. no D. O. de
2-4-71
B8.423 - Decreto de 25· de marco
de 1971 - Aprova o Regimento
do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem. - Ret.
no D. O. de 13-4-71
.
58 .44Ü' - Decreto de 19 de marco
de 1971 - Dispõe sôbre a

es-

trutura básica da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE) e dá outras
providências. - Ret. no D. O.
de
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15-4-71

...

68.449 - Decreto de 31 de março
de 1971 - Aprova a Tabela de
Lotação do Pessoal Militar
para o Hospital das Pôr caa
Armadas e dá outras provi-

dências.
de 1-4-71

Publicado no D.O.
.
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68.450 - Decreto de 31 de março
da 1971 - Autorização para o
funcionamento da Faculdade
de Pilosofla, Ciências e Letras
das Faculdades Associadas do
Ipíranga, com os Cursos de
Pectag{)gia, Filosofia, Letras e
História. - publicado no D. O.
de 1-4-71

Pág~

pública a Fundação Regional
de Ensino Superior da Araraquarense <F.R.E.S.A.) com
sede em São José do Rio Prêto, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 1-4-71
280

68.431 - Decreto de 31 de março
de 1971
Regulamenta o
artigo 49 da Lei nv 5.430. de
10 de agõsto de 1968. - Pu',
bhcado no D. O. de 1-4··71
2Hl

68.452 - Decreto de 31 de março
de 1971 - Reclassífíca ear'g'os
em comissão, transforma função gratificada em cargo em

comissão, aia e suprrme fun-

ções gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério da Justiça, e dá outras provtdênctas.
publicado no D. O. de 2
de abrrl de 1971 ..
231
68.453 - Decreto de 31 de março
de 1971 - Declara de utilidade

281

63.454 - Decreto de 31 de março
de 1971 - Substitui a 'Tabela

de Empregos do Instituto BD-

srleíro do Café, aprovada pelo
Decreto nv 65.661, de 29 de
outubro de 1969, e dá outras
providências. - publicado no
D. O. de 5 e reto no de 6 de
abril de 19'11
,. ,.

282

68. '.155 - D.ecreto de 31 de marco
de 1·&71 - Concede à Marinha
de Guerra da. Colômbia o Prêmio "Marinha do Brasil". Publicado no D. O. de 1-4-71

282,

63.456 - Decreto de 31 de março
de 1971 Aprova o Regulamenta para a Diretoria de Intendência da Marinha, - Publicado no D. O. de 1-4-71.

233:

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no segundo
trimestre de 1971. foram publicados no "Diário Oficial" até o
último dia útil do trimestre.

As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 68.457 ABRIL DE 1971

DE

Iv

DE

Dá nova reàacâo ao Parágrafo único
do artigo 3~~, do Regulamento
ao
Gabinete do Ministro da Aeronáu-

tica.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo SI, item IH, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 O Parágrafo tjruco do artigo 31, do Regulamento do Gabinete
do Ministro da Aeronáutica, aprovado
pelo Decreto nv 66.513, de 29 de abril

de 1970, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 31

artigo 146 do Decreto-lei

n.» 200, de

25 de fevereiro de 1967, decreta:

" .. .,

Parágrafo único - O Escaíâo
Recuad-o do Gabinete do Ministro,

Art. 1." Fica extinta, na data da
publicação dêste Decreto, a Coordenação Nacional de Bôlsas de Estudos
(CONABE), transferidos seus programas, acervos e recursos para o Departamento de Apoio do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2." Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 1." de abril de 1971;
da Independência e 83." da
República.
150."

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.459
ABRIL DE 1971

DE

1

DE

no Rio de Janeiro - Estado ela
Guanabara, será chefiado por um
Oficial Superior do Quadro
de
Oficiais Aviadores da Ativa"

Regulamenta a pesca, tendo em vista
o aproveitamento racional e a conservação dos zeczo-scs vivos do maT
territorial brasileiro,

Art. 29 :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo-

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 31, item IH, da Constituição e
considerando o disposto no Decretolei n.s 221, de 28 de fevereiro de 1967,
e no artigo 4." do Decreto-lei número
1. 098, de 25 de março de 1970, decreta:

gadas as disposições em oontrário.
Brasilía, 19 de abril de
1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EililÍLIO

G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

CAPíTULO I

Das Zonas de Pesca

DECRETO N." 68.458
ABRIL DE 1971

DE

1."

DE

Provê sõbre a extinção da Coordenação Nacional de Bôlsas de Estudos.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 31, itens lU e V da Constituição, e tendo em vista o disposto no

Art. 1." No mar territorial brasileiro, são fixadas as seguintes zonas
de pesca:
I - Interior da faixa de 100 (cem)
milhas marítimas, medidas a partir
da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, adotada
como referência nas cartas náuticas
brasileiras.
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TI - Além da zona fixada no item
anterior, até o limite de duzentas milhas marítimas.
§ 1.0 Na zona referida no item I
do presente artigo, as atividades pesqueiras serão exercidas por embarcações nacionais de pesca.
§ 2.° Na zona referida no item II
do presente artigo, as atividades pesqueiras poderão ser exercidas por embarcações de pesca nacionais e estrangetras .

3.0 A exploração de crustáceos e
demais recursos vivos, que mantêm
estreitas relações de dependência com
o fundo subjacente ao mar territorial
brasileiro, é reservada a embarcações
nacionais de pesca.
§ 4.° Para os efeitos dêste Decreto,
consideram-se equiparadas às embarcações nacionais de pesca as embarcações estrangeiras de pesca em regime de arrendamento por ness-es jurídicas brasileiras, com sede no Brasil,
observado o disposto neste Decreto,
no Regulamento para o Tráfego Marítimo e na Legislação Marítima Brasileira.
§ 5.° Em circunstâncias especíats,
poderá o Ministério da Agricultura,
através da SUDEPE, ouvido o Ministério da Marinha, e sempre em caráter oneroso, facultar a embarcacões estrangeiras o exercício de atividades
pesqueiras em áreas no interior da
zona a que se refere o item I dêste
artigo.
Art. 2.° Consideram-se embarcações
de pesca as que, devidamente registradas, inscritas e autortzadas, na forma dêste Decreto e jO,5 demais em vigor, se dediquem exclusiva e permanentemente à captura, transformação
ou pesquisa dos sêres animais e vegetais, que tenham nas águas ou no Iundo do mar seu meio natural ou mais
freqüente de vida.
Parágrafo único. Quando se dedicarem a atividades de pesquisa, as
embarcações de pesca ficam sujeitas
às exigências da legislação especrat
sôbre o assunto.
ê

CAPíTULO II

Das A tividades das Bmbarcaçôes
de Pesca

Art. 3.° Ai; embarcações nacionais
ou estrangeiras em regime de arren-

damento, que se dediquem à pesca,
deverão:
I - Possuir registro de propriedade no Tribunal Marítimo, se nacionais e maiores de 20 (vinte) toneladas brutas.
II Ser registrada no Registro
Geral de Pesca da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), f':e maiores de 2 (duas)
toneladas brutas.
III - Estar inscrita na Capitania
dos Portos.
Parágrafo único. O registro de propriedade das embarcações nacionais
de pesca será deferido pelo Tribunal
Marítimo exclusivamente a brasileiros
natos e naturalizados ou a sociedades
organizadas no País, como dispõe o
artigo 8.° do Decreto-lei n.v 221, de 28
de fevereiro de 1967.
Art. 4Q As autorízacões para o arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca, ou para prorrogação
do arrendamento, deverão ser concedidas pelo Ministério da Agricultura.
ouvido o Ministério da Marinha, após
comprovação pelos interessados. perante a SUDEPE, de que:
I - A indústria pesqueira arrendatária possui predominância de caprtal pertencente a brasileiros natos.
II - Será observada na composição
das tripulações a proporcionalidade
de brasileiros prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
III - A embarcação possui atualizados todos os certificados previstos
nas Convenções Internacionais vigentes para o Brasil.
IV - A embarcação está em perfeitas condições de operação para a
pesca que pretende realizar, feita a
comprovação pelas vistorias estabelecidas pelo Regulamento para o Tráfego Marítimo.
§ 1.0 O arrendamento, que não poderá. em hipótese alguma, acarretar
situação privilegiada para as embarcações estrangeiras, s6 será autorizado, desde que se verifique que a operação da embarcação traga efetivo e
indispensável acréscimo à exportação
ou ao abastecimento de zona defícttaria de produção, e será concedido inicialmente por um prazo de até 1 (um;
ano, podendo, em cada caso, ser pror-
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rogado por mais 2 (dois) períodos
parciais de igual vigência.
§ 2.° Os Ministros da Marinha e aa
Agricultura proporão ao Presidente
da República, anualmente, as condições para o julgamento dos pedidos
de prorrogação de arrendamento, face
à situação e às necessidades da construção nacional de embarcações de
pesca.
§ 3.° Decorrido o prazo de arrendamento, se não houver prorrogação,
a embarcação só poderá continuar <:t
operar, se nacionalizada; c precesso de nacionalização deverá ser iniciado dentro do prazo do arrenuamento,
§ 4.° Não poderão pleitear nactonalização as embarcações que contarem
mais de 5 (cinco) anos de construção,
na data do pedido respectivo.
§ 5.° Após autorizado o arrendamento, a embarcação deverá ser inscrita
na Capitania: dos Portos, a fim de
poder exercer a atividade pesqueira.
Art. 59 As embarcações estrangeiras de pesca, sem contrato de arrendamento com pessoa jurídica brasileira, poderão exercer atividades pesqueiras no mar territorial brasileíro,
na zona estabelecida no item II do
artigo 1.0 dêste Decreto, quando autorizadas por ato do Ministro da Agrfcultura, ouvido o Ministério da Marinha.
§ 1.0 As autorizações de pesca serão
concedidas pelo prazo máximo de 1
(um) ano, podendo ser renovadas,
desde que observadas as disposições
dos artigos 6.° e 7.° dêste Decreto.
§ 2.° As autorizações concedidas indicarão os processos e equipamentos
de pesca que poderão ser utilizados.
§ 3.° As autorizações somente terão
validade após o pagamento das taxas>
de registro e de operação, especírícadas no artigo 7.°.
Art. 69 Os pedidos de autorizaç-ão
a que se refere o artigo anterior davem ser dirigidos ao Ministério da.
Agricultura e apresentados à ..... ,
SUDEPE, por intermédio de pessoa
jurídica brasileira. de idoneidade
comprovada, que assuma a responsabilidade legal e financeira pelas atlvidades a serem empreendidas. e dêles devem constar:
I - Nome, nacionalidade e outras
informações úteis sôbre a pessoa O~
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emprêsa estrangeira que solicita a
autorização.
II - Indicações técnicas sôbre as
embarcações a serem empregadas fi
sôbre o respectivo equipamento, incluindo fotografias, cópias fotostãticas dos documentos originais de matrícula. autenticadas e acomoanhadas
de tradução oficial, nomes dos tripulantes e funções a bordo; prova de
que as embarcações possuem atueuzados todos os certificados nrevístos
nas Convenções Internacionais vígentes para o Brasil.
IH Roteiros previstos para as
atividades de pesca, assinalados também em carta náutica de escala adequada. com indicação dos planos P.
finalidades da pesca, e dos métodos e
técnicas a serem empregados.
IV - Compromisso de serem reservadas vagas a bordo de cada embarcação, a fim de que elementos indicados pelo Ministério da Marinha ou
pelo Ministério da Agricultura
.
(SUDEPE) possam acompanhar, parcial ou totalmente. as atividades da
pesca.
Parágrafo único. Recebidos e examinados pela SUDEPE, os pedidos de
autorização serão em seguida encaminhados pelo Ministério da Agricultura ao Ministério da Marinha, para
o respectivo parecer, cabendo ao Ministério da Agricultura, finalmente,
deferir ou não o pedido.
Art. 7.° As embarcações estrangeiras de pesca não arrendadas, após o
deferimento do pedido de autorização
especificado no artigo 6.°, ficarão
obrigadas:
I - Para que possam ser Inscritas
no Registro Geral da Pesca. -a efetuar
o pagamento da taxa de registro, em
moeda nacional. equivalente a
.
US$ 500,00 (quinhentos dólares).
II - Para que possam exercer atividade pesqueira, a efetuar o pagamento da taxa de operação, em moeda nacional, equivalente a US$ 20.00
(vinte dólares}, por tonelada líquida
de registro da embarcação.
Art. 8.° Os Comandantes das embarcações estrangeiras que venham a
operar em águas territoriais brasileiras nos têrmos dos artigos 4.° e 5.°
e parágrafo 5.° do Artigo 1.° dêste
Decreto, deverâc, obrfgatõríamente:
I - Utilizar mapas de borde adotados pela SUDEPE e remetê-los àquele
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órgão na época determinada, devidamente preenchidos.
II - Conhecer e respeitar as reta e
regulamentos brasileiros, em particular os relativos à pesca e à prevenção da poluição do mar.
IH - Utilizar somente processo e
equipamentos autorizados pela .....
SUDEPE.

IV - Comunicar ao Mtnistérro da
Marinha, para fins de Contrôle do
Tráfego Marítimo, Patrulha Costeira,
Polícia Naval e Busca e Salvamento,
a data e hora de entrada e saída da
embarcação em águas d, mar terrttorlal brasileiro, bem como a posição
da embarcação nessas águas, díàrlamente. Tais informações deverão ser
encaminhadas, via Estações Radiotelefônicas da SUDEPE ou via Estação
Costeira mais próxima, ao Comando
do Distrito Naval da área de pesce..
Art. 9.° As embarcações de pesca
estrangeiras, sem contrato de arrendamento, somente poderão desembarcar
o produto da pesca em portos nacionais, em situações especiais e devldamente autorizadas pela SUDEPE.
Art. 10: O transbordo de pescado,
entre quaisquer embarcações no mar
territorial, depende de autorização e
deverá ser feito nas condições nela
estabelecidas. As autorizações serão
concedidas pelo Ministério da Agrícultura, ouvido, em cada caso o MInistério da Marinha.
'
CAPÍTULO IrI

Da Fiscalização

Art. 11. A fiscalização da pesca nu
mar territorial brasileiro será exercida pelo Ministério da Marinha e pelo
Ministério da Agricultura, através da
SUDEPE.
§ 1.0 A fiscalização do Ministério da
Marinha será normalmente feita pelo
Serviço de. Patrulha Costeira, na forma da LeI n.v 2.419, de 10 de fever~iro de 1955, e na sua regulamentaçao, podendo, também, ser exercida
por outros navios ou embarcacões da
Armada.
~
§ 2Q A fiscalização
da SlJDEPE
será exercida por funcionários devídamente credenciados, nos têrmos dos
artigos 53 e 54 do Decreto-lei número
221, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 3.° Os Comandantes de navios e
embarcações da Armada que, no exercício da fiscalização prevista no § 1.0.
efetuarem prisões, encaminharão oe
infratores às Capitanias dos Portos
para as providências necessárlaa.
§ 49 As infrações
e irregularjdados que forem observadas ou coibidas
pelos Comandantes de navios e embarcações da Armada serão comuntcadas às Capitanias dos Portos para
os competentes registros e autuações.
§ 5.° Tôda embarcação estrangeira
que efetuar exploração dos recursos
vives do mar territorial, sem autorização governamental, ou em desacôrdc
com as restrições que condicionaram
tal autorização, infringirá os artigos 4Q
e 5.0 dêste Decreto. Tal infração constitui delito de contrabando, de acõrdo
com o parágrafo único do artigo 9.°
do Decreto-lei n.v 221, de 28 de fevereiro de 1967, podendo o Poder Público determinar a Inteêdíçãc da embarcação, seu equipamento e carga. e
responsabilizar o Comandante nos
têrmos da legislação penal vigente.
6.° Os Comandantes dos Distrttoa
Navais poderão, em ação coordenada
com a SUDEPE e suas Agências, sempre que julgarem conveniente. fazer
embarcar nos navios de Serviço de
Patrulha Costeira, embarcações das
Capitanias dos Portos em serviço de
Polícia Naval ou quaisquer outras em
operações de fiscalização, servidores
federais ou civis especialmente credenciados, habilitados a assessorar os
Comandantes dos navios no exercício
da fiscalização da pesca.
Art. 12. Sem prejuízo das demais
sanções legais previstas na legislação
brasileira, as embarcações de pesca
estarão sujeitas às multas estabelecidas nos Capítulos VI e VII do Decreto-lei nc 221, de 28 de fevereiro de
1967.
Art. 13. As autorizações a que se
referem os artigos 4.° e 5.° dêste Regulamento serão canceladas definitivamente quando forem infringidos
quaisquer dos artigos 1.°. 2.°, 3.°, 4."
5.°, 6.°, 8.°, 10 e 16 dêste Decreto.
Art. 14. Os Comandantes das embarcações nacionais de pesca e dos
navios da frota mercante nacional,
quando avistarem embarcações estrangeiras de pesca, no mar territorial brasileiro, deverão ecmuntcar às
ê
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Autoridades Navais, informando quantidade, nome e nacionalidade das
embarcações, data, hora e posição
geográfica da ocorrência.
Art. 15. O Ministério da Marinha
entender-se-á com o Ministério da
Aeronáutica quanto ao auxílio aéreo
necessário à fiscalização da pesca no
mar terrttorlal ,
::::APíTULQ IV

Disposições Gerais

Art. 16. A SUDEPE estabelecerá,
periodicamente, a tonelagem máxima.
por espécie e por zona de pesca, a ser
capturada por embarcações nacionais
ou estrangeiras.
Parágrafo único. A SUDEPE determinará, em função das tonelagens
máximas estipuladas, tôdas as medidas que julgar necessárias à preservação dos recursos vivos do mar,
dando-lhes a devida divulgação.
Art. 17. A SUDEPE pubncurá, perródlcamente, a relação dos equipamentos de pesca autorizados a cada
tipo de operação pesqueira.
Art. 18. As rendas obtidas por
meio do pagamento das taxas e multas, referentes ao exercício da pesca,
previstas neste Decreto, serão recolhidas ao Banco do Brasil S. A.. à ordem da SUDEPE, sob o título "Recursos da Pesca", como dispõe o artigo 72 do Decreta-lei n ÇI 221 de 28
de fevereiro de 1967.
Art. 19. O Ministério da Agricultura, através da SUDEPE, poderá firmar com o Ministério da Marinha
convênio que autorize a transferência,
ao Fundo Naval, das rendas obtidas
por meio do pagamento das multas
previstas no artigo 12 dêste Decreto.
Art. 20. As disposições dêste Regulamento poderão ser derrogadas pelos
acôrdos internacionais de pesca que
forem assinados pelo Brasil, como
previsto no § 3. 0 do artigo 4.0 do Decreto-lei n." 1.098, de 25 de março
de 1970.
Art. 21. l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos ns. 58.696, de 22

de junho de 1966, e 65.005, de 18 de
agôsto de 1969, e as demais disposlcões em contrário.
Brasília, 1 de abril de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David A tuireazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Jorge Marsiaj Leal

DECRETO

N9 68.460 ABRn. DE 1971

DE

2 DE

Declara a caducidade dos decretos que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineraçaoi , alterado pelo Decreto-lei nc ..
318, de 14 de março de 1967, deereta:
Artigo uníco.
São declarados caducos os seguintes Decretos:
N9 49.232, de 16 de novemnro ce
1960, que concedeu ao cidadão brasaleiro 'I'arnier Teixeira, o direito ue
lavrar cassiterita em terrenos de sua
propriedade e de Paulo 'I'eíxeíra sítuadoa no lugar denominado Fazenda
Encruzilhada distrito e munícípío de
Ipamerí, Estado de Goiás, cujos direitos foram cedidos à Cia. Goiana de
Comércio e Mineração. (Processo ..
DNPM - 8.315-58);
NQ 23.857, de 15 de outubro ce
1947, que concedeu a Mármores e Pedras do Brasil Limitada, o direito de
lavrar mármore em terrenos situados
no distrito e munícípío de Senador
Cortes, ex-distrito de Mar de Espanha,
Estado de Minas Gerais (Processo
DNPM -

2.154-44);
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N9 25.902, de 2 de dezembro
ce
1948, que concedeu ao cidadão brasí-

Ieíro Pavortno de Fl'eitas Mercío, o
direito de lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade situados no lugar
denominado Chácara dos Mercíos dístrito e munícípío de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul. (Processo DNPM
- 206-46);
NQ

Minarão, munlcípío de Quixadá,

Es-

tado do Ceará. (Processo DNPM
11.372-43) ;
Brasília, 2 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 ca
Repú.blica.
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Júntor

58.~-29,

de 30 de março de 1956,
que concedeu à S. A. de Címento
Mineração e Cabotagem "CIMIMAR",

o direito de lavrar calcário em terrenos das Fazendas Miranda e Lisandro
situados no lugar denominado vau
Nôvo distrito e município de Santana
de Parnaíba, Estado de São Paulo.
(Processo DNPM -

980-39);

NQ 23.564, de 19 de agôsto de 1947,

DECRETO N9 68.461 _
ABRIL DE 1971

DE 2

DE

Autorizacão para funcionamento
(la
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São João da Boa Vista,
com os Cursos de Pedagogia, CH!n~
cias Sociais e Letras.

O Presidente da República, .rsandc
das atribuições que lhe confere o. artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei núme'TO 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto - lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta dos Processos
N9 40.380, de 19 de novembro ele nvs CFE - 1.048 de ~968 e 1::'.2 ce
1956, que concedeu à Amaral Machucro
1971, do Ministério da Educação e Cul& Companhia Limitada, o direito de
tura, decreta:
lavrar calcário em terrenos de proprredade de Angelo Rossi situados no IU~
Art. 19 Fica autorizado u Iuneíogar denominado Badrrtnho distrito de
namento da Faculdade de Füosona,
Saltinho munícípío de Rio das PeCiências e Letras de Sâo .Ioão
da
dras, Estado de São Paulo (Processo
Boa Vista, com os Cursos de PedagoDNPM - 4.267-53);
gía, Ciências Sociais e Letras, mantaua pela Fundação Sanjoanense de EnN9 11.057, de 9 de dezembro de 19'±2,
sino, com sede em São .roao da Boa
retificado pelo ns 54.777, de 31 de
Vista, no Estado de São Paulo.
outubro de 1964, que concedeu à
Art. 29
Este Decreto entrará em
Chromíum Mineração S. A., o 111vigor na data da sua publicação, revofeito de lavrar minério de cromo, no
gadas as disposições em contrário.
imóvel denominado Fazenda da 83l'l'3
dístríto e município de Piuí. Estado De
Brasília, 2 de abril de 1971;
Minas Gerais. (Processo DNPM - ..
1509 da Independência e 839 da
1. 010-40) ;
República.
N9 48.203, de 12 de maio de HHHJ,
EMÍLIO G. MEDrCI
que concedeu ao c1dadão brasnoirc
Jarbas G. Passarinho
Santos dos Santos F-onseca JÚnior,
o direito de lavrar ouro e diamante em
terrenos de propriedade do Estado de
DECRETO N9 68.462 _ DE 2 DE
Minas Gerais, na localidade lote diaABRIL DE 1971
mantífero, número oitenta e oito
(88), distrito de Jnhaí, munícípío de
Reconnecimento da Faculdade de DiDiamantina, Estado de Minas Gerais
reito de Piniuü e do Curso de Gra(Processo DNPM - 2.780-51);
duação em Ciências Jurídicas, em
Pinhal - S. P.
N9 28.198, de 7 de junho de 1950,
que concedeu à cidadã brasileira CleoO Presidente da República, usando
mar Carneiro da Cunha Marinho o
direito de lavrar mica, tantaüta,
das atribuições que lhe confere o artdgo 8~, item lII, da Constituiçã-o, ce
quartzo, granada e associados no luaeõrdo com o artigo 47, da Lei nv
gar denominado Ri8ICho do Pimenta na
Fazenda Poço dos Cavalos distrito de
5.540, de 28 de novembro de 1968,

que concedeu ao cidadão

brasileiro

Desiderio Gonçalves de Matos, o dl ..
reíto de lavrar calcário em terrenos
situados no lugar denominado, Ohecara do Senna, distrito e munícípío
de OUro Prêto, Estado de Minas Gerais.
(Processo DNPM - 4407-44);
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altera-do pelo Decreto-lei nv 842, ele
9 de setembro de 1969, e tendo em vis-

ta o que consta do Processo nv CFE 1991-70, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecímen00 à Faculdade de Direito de Pinhal,
mantida pela Fundação Plnhalense de
Ensino, com sede em Pinhal, no Estado de São Paulo e ao Curso de
Graduação em Ciências Juridicas por
ela mantido.
Art. 29 li:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1971;
L509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.463 ABRn. DE

DE

2

DE

1971

Concede permissáo, em caráter permanente, à emprêsa Fábrica de PapeL
Santa Terezinha Sociedade Anõni~
ma, sediada na Capital do Estado
de São Paulo, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis
e religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
79, § 29, do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 27.048, de 12 de agosto
de 1949, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar eos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, a emprêsa Fábrica de Papel
Santa Terezinha Sociedade Anônima,
estabelecida a rua Aracatd, nv 275, na
Capital do Estado de São Paulo, observa das as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, no referido estabelecimento industrial.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1971:
1'509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Júlio Barata

DECRETO N9 68.464 ABRn.

DE 2 DE

DE 1971

Altera dispositivos do Decreto numero
63.378, fle 8 de outubro de 1968, que
regulamenta a Lei de Promoções dos
Gticiais da Ativa da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe COnfere c artigo 81, item III da Constdtulcâo e
de conformidade com o artigo 52 na
Lei nv 5.020, de 7 de junho de 1966,
alterada pela Lei nc 5.500. de 20 de
setembro de 1968, decreta:
Art. 19 O artigo 89 do Decreto ns
63.378, de 8 de outubro de 1968, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 89. As condições »ecuueres modificadas por êste Reginamente e as que não constavam no
Regulamento anterior (Decreto r.'"
59.203, de 12 de setembro de 1966),
exceto para os Quadros de Ortcaaãs
Engenheiros e de Oficiais Dentêstas, só serão exigidas a partir ce
23 de outubro de 1970.
19 ..•............... , ........•
29

,

.

§ 39

".

Art. 29 li:ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mãrcío de Souza e Meno

DECRETO N9 68.465 -

DE

2

DE

ABRIL DE 1971
Regulamenta o Decreto-lei n9 1.149,
de 28 de janeiro de 1971, que estebelece condições para a filiação de
entidades sindicais brasileiras a or~
çanizações internacionais e para o
funcionamento, no país, de sede,
agências, filiais ou representações
de entidades sindicais estrangeiras
ou internacionais.

o Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item UI,
tendo em vista, O

República, usando
lhe confere o arda Constituição, e
disposto no artigo

lO

ATOS
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49 do Decreto-lei nc 1.149, de 28 de

janeiro de 1971, decreta:
CAPíTULO I

Da licença para filiação de entida-

des sindicais brasileiras a organtza-

coes

internacionais e para tunciona-

mento, »c País, de sede, agências, lituue ou representações de entidades
sindicais estrangeiras ou intemacio-

suus

Art. 19 As entidades sindicais brasileiras de qualquer grau, reconhecidas nos têrmos da Consolidação das
Leis do Trabalho (Decreto-lei número 5.452, de 19 de maio de 1943), não
poderão filiar-se fi, organizações internacionais, nem com elas celebrar
conventos, ou manter relações, sem
prévia licença concedida por ato do
Presidente da República, nas condições previstas neste Regulamente,
Art. 29 As entidades sindicais estrangeiras ou internacionais só poderão ter sede, agências, filiais ou representações no Brasil, após prévia
licença do Presidente da República,
na forma estabelecida neste Regulamenta.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica à Organização
Internacional do Trabalho. aos seus
escritórios ou representações.
CAPíTULO II

Dos Pedidos de Licença

Art. 39 As entidades sindicais brasileiras que desejarem filiar-se a organízaçõea internacionais. ou
com.
elas manter relações ou celebrar convênios, deverão requerer ao Presidente da República a respectiva licença,
por intermédio da Delegacia Regional do Trabalho com jurisdição na
local1dade onde tiverem a sua sede.
Parágrafo único. Os pedidos da licença de que trata êste artigo devem especificar, obrfgatõríamente:
a) cópia, na língua original e em
tradução em português, por tradutor
público, dos estatutos, ou documento equivalente, da organização a que
pretendam filiar-se ou com a qual
desejam manter relações ou celebrar
convênios;
b) condições ou requisitos, de caráter financeiro ou não, a que se con-

gam para que se efetive a fllíaçâo
ou o convênio, ou se desenvolvam as
reiacões:
r;) beneficios ou vantagens de qualquer natureza a que visem com a ríIlação, o convênio ou a manutenção
das relações.
Art. 49 A autoridade tegronal do
Trabalho, após protocolizado o requerimento, opinara sôbre o mérito c.a
pretensão e o encaminhará à Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que soltcttarã, sucessivamente, o pronuncíamento da Divisão de Segurança e Informações, da Comissão Permanente de
Direito
Social e do Departamento
Nacional do Trabalho.
§ 19 O Secretário-Geral do MTPS,
com o seu parecer conclusivo e acompanhado das informações dos órgãos
a que se refere o artigo anterior, submeterá o processo à consideração do
Ministro de Estado, que, se aproválo, oencamlnhará à Secretarta-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
§ 29 A Secretaria-Geral do conselho de Segurança Nacional, após examinar o processo, quanto aos aspectos de Segurança Nacional,
e de
acôrdo com o disposto no § 29 do
artigo 69 do Decreto-lei nc 1,135, de
3 de dezembro de 1970, caberá preparar o ato a ser submetido à decisão do Presidente da República, que,
se aprová-lo, expedirá o decreto de
autorização.
Art. 59 As entidades sindicais, ou
as organizações vinculadas ao movfmenta sindical, estrangeiras ou tnternacíonaís, que desejarem manter
sede, agências, filiais 8U representações no Brasil, deverão reque-rer ao
Presidente da República autorrzaçâc
para o seu funcionamento no Pata.
§ 19 Ao requerimento, que deverá.
ter entrada, inicialmente, na êecre-.
tarda-Geral do MTPS, serão anexados:
a) cópia dos estatutos, ou documento equivalente na língua original e
em tradução em português, por tradutor público;
b) demonstrativo dos recursos com
que contam ditas sedes, agências, filiais ou representações, para sua manutenção em território nacional.
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§ 29 Após os pronunciamentos da
Divisão de Segurança e Informações
e da Comissão Permanente de Direito Social solicitados pela Secretaria-Geral do MTPS, proceder-se-á, em
relação ao requerimento, de acôs do
com o disposto nos § § 19 e 29, do arbiga anterior.

Art. 6 9 Os estatutos, ou documenequivalente, serão . . . egtstrados
e
arquívados na Divisão de Orgarrleação e Assistência Sindical, do Departamento Nacional do Trabalho, obcígando-se a entidade Interessada a
comunicar àquela Divisão quaisquer
alterações que nêles venham a 0("01to

rer.
CAPITULO

m

Da Fiscalizaçelo

Art. 79 A licença de que trata I;)
uru. 49 poderá, a qualquer tempo, ser
cassada, desde que não persistam as
razoes que determinaram a sua concessão ou seja comprovada a falstdade das declarações ou documentos
anexados pela entidade interessada,
sem prejuízo das sanções a que ficarem sujeitos os responsáveis pela
Irregularidade.
Parágrafo único. No processarnento do pedido de licença a que se retere o artigo 49, as autoridades com-

petentes do MTFS poderão exigIr outros documentos, além dos previstos,
ou esclarecimentos que se fizerem necessancs:
AIt. Bv As sedes, agências, tínais
ou representações de entidades smm .
cais, ou ue orgamzaçóes vinculadas ao

movimento smcucar, estrangeiras ou
mtemacioneas, autorizadas a runcio
nar em tcrntono nacional, ncam sujenae a .nscanzação permanente uaa
autoridades orasueiras e a obrigatórreuade ele enviar ao Departamento
Nacional cio Trabalho, anualmente, ue
1Y de fevereiro a ai de março, um
extrato de suas receitas e despesas
no ano anterior, e nem assim a pre-
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visão orçamentária para o ano em
curso, com tôdas as especificações que
se fizerem necessárias.
Parágrafo
único. As autoridades
competentes do MTPS realizarão as
diligências que julgarem oportunas c
solicitarão os esclarecimentos devídoa
sôbre quaisquer discrepâncias, dúvldas ou omissões nos extratos e nas
previsões
orçamentárias das sedes.
agências, filiais ou representações.
Art. 99 As entidades mencfonadae
nos artigos 59 e 89 é expressamente
proibido o exercício de qualquer atívídade que não se vincule aos ínterêsses profissionais e sindicais que
lhe são próprios, sendo-lhes partlcularmente vedado:
a) o envolvimento em disputas pclítdco-partddártas nacionais ou em
assuntos de política íntemactonai,

b) qualquer propaganda íncompatível com as instituições e os Inte..
rêsses do Brasil;

c) a cessão da sede, ou dependêncte da mesma, a reuniões de pessoas

ou agremiações estranhas, ou sua utílização para atividades diversas daa
que justificaram a autorização para
funcionamento;
d) o empréstimo e a doação de bens
ou valôres a qualquer pessoa ftsíca
ou jurídica residente ou sediada em
território nacional, sem prévia e expressa autorização do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, bem
como o exercício, em geral, de qualquer atividade econômica;
e) a celebração de contratos
de
trabalho ou de prestação de serviços
com servidor público federal, esta,
dual, munícípal ou autárquico,
da
ativa, ou com membros da diretoria,
conselho fiscal ou conselho de representantes de entidade sindical nacional.

Art. 10. Verificada, a
qualquer
tempo, a violação das disposições do
ar ttgo anterior ou a falsidade das
declarações e documentos da mte-

12
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ressada, será providenciada a ZiJSpensão ou cancelado o Juncíonamento da sede, agência, filial ou representação, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, previstas nas tere bra
síleíras, contra os dirigentes ou res ..
ponsàveís, nos têrmos do Decreto-lei
nv 9.085, de 25 de março de 1!J46,
modificado pelo Decreto-lei nc 8, de
16 de junho de 1966.

Parágrafo único. A iniciativa dae
providências de suspensão ou cancelamento da licença poderá caber à
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional ou ao Ministério
do Trabalho e Prevídêncla
Social

DECRETO

N.O

68.460 -

sendo que êste encaminhará àquela <.t
respectivo processo, a fim de que seja
submetido à consideração do Prestdente da República.
Art. 11. .ll::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua ]Jublícação, ficando revogados o Decreto no 62.347
de 4 de março de 1968, e demais disposições em contrário.
.
Brasllia, 2 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÊDICI

Júlio Barata

DE

2

DE ABRIL DE

1971

Promove, no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha, a fusão dos
cargos integrantes da Parte Especial de que tratam as Leis ns. 3.967,
de 5 de outubro de 1961 e 4.069, de 11 de junho de 1962.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1,0 Fica retificado na forma do anexo, o Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha, a fim de promover a fusão dos cargos da Parte
Especial de que tratam as Leis números 3.967, de 5 de outubro de 1961 e
4.069, de 11 de junho de 1962.
Art. 2. a A retificação de que trata êste Decreto
mento de despesa, ficando suprimidos, para tanto, um
quisador TC-1501.20.A, enquadrado pela Lei n.v 4.069,
1962 e cento e oitenta e um cargos vagos de Auxiliar
integrantes da Parte Permanente, de que trata a Lei
julho de 1960.

não acarretará aucargo vago de Pesde 11 de junho de
de Artífice A-202.5,
n,» 3.780, de 12 de

Art. 3.° O preenchimento dos cargos vagos constantes da Parte Especial será processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4.° Os cargos integrantes da Parte Especial continuam preenchidos pelos atuais ocupantes.
Art. 5.° ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1971; 150.° da Independência e 83.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aacaõerto de Barros Nunes

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 6-4-71 (Suplemento) .
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DECRETO N9 68.467 ABRIL DE 1971

DE

5

DE

Torna sem efeito a inclusão de servidor, com o respectivo cargo, no Quadro d'e Peesotü - Parte Bspeciat do
Ministério da Bâucação e Cultura e
redistribui, com o respectivo cargo,
para o Quadro de Pessoal - Parte
Especial do Ministério da Saúde,
cargo originário do extinto Serviço
de Assistência a Menores (Quadro
de Pessoa~ do Ministério da Justiça)
e dá outras providéncz"as.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 99
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a Inclusão,
no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Educação e Cultura. da servidora do extinto Serviço
de Assistência a Menores, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Justiça,
Rosita Barcellos Magalhães, com o
respectivo cargo de Professor de Práticas Educativas, Código EC-511.16, de
que trata o Decreto nv 66.128, de 28
de janeiro de 1970, publicado no
Diário Oficial de 29 dos mesmos mês
e ano.
J

Art. 29 Fica redlatrtbuída, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do
Ministério da Saúde, com o respectivo
cargo, integrante do extinto Serviço
de Assistência a Menores, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Justiça,
a servidora Rosita Barcellos Magalhães, Professôra de Práticas Educativas, Código EC-511.16.
Art. 39 O Ministério da Justiça
providenciará a remessa ao órgão de
pessoal do Mlnístério da Saúde, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
deste Decreto, dos assentamentos individuais da funcionária transferida
por' fôrça deste ato.
Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas legais ou administrativas
aplicáveis à espécie.
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Art. 59 A servidora ora redlstrfbuída continuará percebendo à conta do
crédito do Ministério da Justiça, até
que o orçamento do Ministério da
Saúde consigne recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante
do cumprimento dêste ato.
Art. 69 :Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 5 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 ce
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Bueaíâ
Jarbas G. Pasearinno
F. Rocha Lagôa

DEGREI'O N9 68.468
ABRIL DE 1971

DE 5 DE

Confisca bens do cidadão Primo Lepre, domiciliado no Município de
RoUtndia, no Estado do Paraná, e
dá outras providências.

O Presidente da República, no 11S0
das atribuições que lhe conferem O~
artigos 89 do Ato Institucional nv 5,
de 13 de dezembro de 1968, e 19 do
Ato Complementar nv 42, de 27 de
[anelro de 1969, e tendo em vista o
que consta dos autos da Investigação
Sumária no 066-70 da Comissão Geral
de Investigações, decreta:
Art. 19 :E confiscado, de acôrdo com
o disposto no art. 89 do Ato Institucional nv 5, de 13 de dezembro de 1968,
no art. 19 do Ato Complementar número 42, de 27 de janeiro de 1969, e
no art. 59 do Decreto-lei nv 359, de
17 de dezembro de 1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nv 760, de
13 de agôsto de 1969, um (1) veiculo
marca Volkswagen, Sedan-Rural, tipo
Kombi, ano de 1962, Placa 8-51-11.
Motor B-131.598 e Chassis B2-054.240,
a que se refere o Certificado de Propriedade nv 514.266 expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito ao
Estado do Paraná, pertencente ao ci-
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dadâo Primo Lepre, brasileiro, maior,
casado. "ex" Prefeito do Municipio
de Rolândia, no Estado do Parane..

Art. 21? O bem confiscado, de que
trata o artigo anterior, fica Incorporado ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Rolândía, no Estado do
Paraná, nos têrmos do artigo 3°. do
Ato Complementar nc 42. de 27 de
janeiro de 1969.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de abril de 1971 ~
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÊDlCI

Alfredo Buzaid

DE

refere o Certificado de Propriedade
nv 527.926 expedido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado
do Paraná. pertencente ao cidadão
Benedito Lepri, brasileiro, maior, casado, advogado, residente na cidade
de Maria Helena, no Estado do Paraná.
Art. 2" O bem confiscado, de que
trata o artigo anterior, fica incorporado ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Rolândla, no Estado do
Paraná, nos têrmos do artigo 3,9 do
Ato Complementar nv 42, de 27 de
janeiro de 1969.
Art. 3'" 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíha. 5 de abril de 1971:
150? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO Nº 68.469
ABRIL

EXECUTIVO

DE

5

DE

MEDICI

Alfredo Buzaid

1971

DECRETO N' 68.470
Confisca bens do cidadão Benedito
Lepri, domiciliado no Município de
Rolândia, no Estado do Pororui, e
dá outras providências

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
artigos 89 do Ato Institucional n 9 5,
de 13 de dezembro de 1968, e 19 do
Ato Complementar n« 42, de 27 de
janeiro de 1969, e tendo em vista o
que consta dos autos da Investigação
Sumária nv 066-70 da Comissão Geral
de Investigações, decreta:

Art. 1º It confiscado, de acôrdo com
o disposto no art. 81? do Ato Instíbucíonal nv 5. de 13 de dezembro de 1958,
no art. 19 do Ato Complementar nv 42,
de 27 de janeiro de 1969, e no art. 59
do Decreto-lei nv 359, de 17 de dezembro de 1968, com a redação dada pelo
Decreto-lei nc 760, de 13 de agosto '.10
1969, um (1) veículo marca Volkswagen,sedan 2 (duas) portas, ano
de 1969, Placa 52-57-84, Motor DF325.872 e Chassis B9-659. 5G6, a que se

ABRIL

DE

5

DE;

DE 1971

Altera o Regulamento para a Estaçt:to
Rádio de
vai-ae-cae«, aprovado
pelo Decreto nf? 115, de 6 de novembro de 1961.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 O artigo 59 do Regulamento
para a Estação Rádio de Val-de-Câes,
aprovado pelo Decreto n» 115, de 6 de
novembro de 1961, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 59 A ERVC dispõe do seguinte pessoal:
I um (1) Capitão-Tenente,
da ativa, do Corpo da Armada Comandante;
II - um (1) Primeiro-Tenente,
da ativa, do Quadro Auxiliar, especializado em "TL" - Encarregado da Divisão de Operações li!
Reparos Eletrônicos;
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III -

um O) Primeiro-Tenente,

da ativa, do Corpo de Intendentes

da Marinha - Encarregado da
Divisão de Manutenção e Intendência;
IV
Praças do CPSA ou
CPSCFN, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
V
Funcionários civis d05
Quadros do Pessoal Civil do Mlnlstério da Marinha, de acôrdo
com a lotação numérica respectiva;

VI _ Pessoal civil de outra origem, admitido de acõrdo com a
legislação em vigor".
Art. 29 Fica acrescentado parágrafo
único ao artigo 69 do Regulamento de
que trata o artigo anterior, COm a
seguinte redação:
"Parágrafo único. O Regimento
Interno da ERVC preverá as suas
funções gratificadas, a fim de se~
rem Criadas na conformidade com
a legislaçao em vigor."
Art. 39 nate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 5 de abril de 1971:
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. !v.IÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N.o 68.471

DE 5 DE

ABRIL DE 1971

Confisca bens
tamento
e
CELUBRAS
dências.

0-'

de Brasil-RefloresCelulose Lula .

e dá outras provi-

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o
art. 8.° do Ato Institucional n." 5, de
13 de dezembro de 1968, e tendo em
vista o que consta dos autos das Investigações sumárias de n.vs 02-69 e
415-69, da Comissão Geral ele Investigações, decreta:

Art. 1.,; São confiscados e íncorporados ao Patrimônio da União, nos

EXECUTIVO

têrmos dos artigos 1.0 e 3.° do Ato
Complementar n." 42, de 27 de ja..
ncíro de 1969, combinados com o artigo 8.°, parágrafo 3.° do Decretolei n.» 359, de 17 de dezembro de 1968.
com a redação dada pelo artigo 1.0 do
Decreto-lei n,» 760, de 13 de agôsto
de 1969: 25.237 hectares da "Fazenda
Ylorungava", pertencente a Brasil Refloresta-menta e Celulose Ltda.
"CELULlRA8", localizada em Sengés.
Paraná, registl"<~da no Registro Geral
ele jmóveís de Sengés, no livro 3, fls .
58, sob o número 58, bem como todos
os móveis e benfeitorias nêles encontrados e de propriedade da confiscada.
Art. 2? E}st8 Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
150.°

da

República,

5 de
abril de 1971;
Independência e 83.° da

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.472
ABRIL DE 1971

DE 6 DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Noire Dame, com sede em Brasilia, Distrito Federal.
O Presfdente da República,

rsandc

dD.. atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo

M. J. nv 25.065, de 1970, decreta:

Art.. 19 :É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
nc 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517, de
~ de maio de 1901, a Sociedade Nctre
Dame, com sede em Brasília, Dístríto
Federal.

Art. 29 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas a-s disposições em contrário.
Brasilía, 6 de abril de 1971;
150? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 68.473 -

DE

6

EXECUTIVO

DE ABRiL

DE 1971

Ji7

-- 75.500 '- 68.600

li8

-- 75.800 -- 69.100

1\9 -- 76.400 -

Declara de aunaaae pública, para fins
de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, área de
terra situada no município de Itabira, Estado de Minas Gerais.

60.700

Bl0 -- 76.700 -- 60.500
BO -- 75.800 -- 68.340
B8 -- 74.100 -- 68.180
B7 -- 73.200 -

o

67.600

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item TIl, da Constituição, e tendo
em vista o disposto 11Ü15 artigos 59, letra t. e 69 do Decreto-lei nc 3.365, 63
21 de junho de 1941, alterado pela

B2

-- 77.200 -- 61.100

Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,

Bl

-- 77.200 -- 60.300

decreta:

BC) -- 76.300 -- 60.200

Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
em favor da Companhia Vale do Rio

AO -- 74.600 -- 60.400

Doce, uma área de terra necessária à
construção de um depósito de rejE:itos de minério de: ferro, resultantes
da exploração da mica do Cauê, área
essa situada no munícípío de Itabíra,
Estado de Minas Gerais.
Art. '29 A área referida no artigo
anterior com aproximadamente .....
35.600.000 metros quadrados, é representada por uma poligonal, compreen
dida em um quadrilátero cujos vértices têm as seguintes coordenadas geográficas:
a)

latitude

de

31'30"S a ...

19"

199 40'00"8;

i» longitude de 43'?'< 09'00"
43° 15'00" WG.

WG

a

Art. 39 A área a que se refere êste
Decreto, compreendida por uma poligonal fechada, tem as seguintes coordenadas.
liC) -- 74.600 __ 60.400
lil

-- 72 .000 -

li2 -- 72.000
A3 -- 70.900

o

00

0.-

63.100
64.000
66.100

M -- 71.100 -- 67.800

B6

-- 74.100 -- 65.560

B5

-- 77.300 -- 65.900

B4

-- 78.100 -- 64.600

B3 -- 77.500 -- 61.800

Parágrafo único.
As coordenadas
anteriormente indicadas sâo referentes ao sistema em que o RN-124, quota 580,574, do CNGE, cravado no .20
degrau da escadaria da Ma triz de
João Monlevade, têm como coordenadas:

x

= 82.700

Y = 30.800

onde o eixo dos YY é paralelo à direÇã'D norte-sul verdadeira.
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15 di)
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de [unhe
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786, de
21 de maio de 1956, a desapropriação
a que se refere êste Decreto é declarada de caráter urgente, devendo a
Companhia Vale do Rio Doce promovê-la em seu próprio nome e com.seus
recursos exclusivos.
Art. 59 :ltste Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
6 de
abril de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

li5 -- 74.300 -- 68.800

EM:ÍLIO G.

Ji6

Antonio Dias Leite. Jünior

-- 74.700·- 68.600

MÉDICI

ATOS DO PODE:t EXECUTl 'lu

DECRETO N9 68.474 ABRIL DE 1971

DE 6

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
faixa de terra destinada à passagem
de linha de transmissão no gst-iao
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:

17

da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem. ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2? A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941. com
as modificações introduzidas através
a Lei ne 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 49 1!1ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as . Brasília, 6 de abril de 1971;
áreas de terra situadas na faixa de 7-~ 150Q da Independência e 83Q da
(sete) metros de largura, tendo como
República.
eixo a linha de transmissão estabelecida entre as cidades de Pires do Rio
e Urutal, no Estado de Goiás, cujos
EMÍLIO G. MÉDICI
projetos e planta de situação foram
Antônio Dias Leite Júnior
aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas I:'
Energia Elétrica, no processo MME
ne 705.275-70.
DECRETO NQ 68.475
DE 6 DE
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
ABRIL DE 1971
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão adminisDeclara de utilidade pública, para
trativa nas referidas áreas de terra,
fins de constituição de servidão,
na forma da legislação VIgente, onde
uma faixa de terra destinada à
tal se fizer necessário, para a passapassagem de linhas de transmissâo
gem da linha de transmissão referidas
no Estado de Goiás.
no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveO Presidente da República, usando
niência da constituição de servidão
da atribuição que lhe confere o aradmmístrativa necessária em favor
tigo 81, item III, da Constituição e
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
tendo em vista o disposto no artigo
para o fim indicado, a qual compre151, letra c do Código de Aguas, reende o direito atribuído à emprêsa
gulamentado pelo Decreto nv 35.851,
concessionária de praticar tocos os
de 16 de julho de 1954, decreta:
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
Art. 1Q Ficam declaradas de utiliou telefônicas auxilIares, bem como
dade pública, para fins de constituisuas possiveis alterações ou reconsç ã o de
servidão administrativa, as
truções, sendo-lhe assegurado, ainda,
áreas de terra situadas na faixa de 8
o acesso à área da servidão através
(oito) metros de largura, tendo como
do prédio serviente, desde que não
eixo as linhas de transmissão estahaja outra via praticável.
belecidas entre as cidades de Goiânia - Aragoiânta e Aragoíânía § 19 Os proprietários das áreas de
Guapó, no Estado de
Goiás, cujos
terra atingidas pelo ônus, limitarão
projetos e plantas de situação foram
o uso e gôzo das mesmas ao que Iõr
aprovados por ato do Diretor-Geral
compatível com a existência da serdo Departamento Nacional de Águas
vidão, abstendo-se, em conseqüência,
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e Energia Elétrica, no processo DAg.

no 237-65.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão adminis-

trativa nas referidas áreas de terra.
na forma da legislação vigente, onde

tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão referidas no artigo 19.

Art. 3O? Fica reconhecida a conveniência da constituição de

servidão

administrativa necessária em

favor

da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual comprecndc o direito atribuído à empresa

concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem "como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo, ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êlee,
oe de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da.

servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
da Lei nc 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 49 lJ:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO

N9

68.476 -

DE 6 DE

ABRIL DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de csmstitnução de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de ~tili
dade pública, para fins. ~e c0I?-stItuição de servidão artminíatratíva. as
áreas de terra situadas na faixa de 8
(oito) metros de largura, ,:endo como
eIXO a linha de transmissao estabelecida entre a subestação do mun1c~
pio de Israelândia e a sede do rnu.~l
crpío de .raupací, no Estado de GOlas,
cujos projetos foram aprovauos por
ato do Diretor-Geral do Depar~amen
to Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo DAg 2951-63.
Art. 2Q Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Gotas S. A. a promover
a constituição de servidão admmistrattva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente. onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmíssão refertda no artigo 1~ .
Art. 39 Fica reconhecida a conveníêncla da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído li emprêsa
concessronarta de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegrarícas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra vía praticável.
§ 1Q Os proprfetárros das áreas de
terra atingidas pelo ônus. limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que fôr
compatível com a exístêncla da servidão, abstendo-se, em conseqüencia,
da prática, dentro das mesmas, de

ATOS DO PODER EXE(~UTI\'O

quaisquer atos que embaracem
OU
causam danos, Incluídos. entre eles,
os de erguer construções ou
fazer
plantações de elevado porte.

§

2~

A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituíçâo da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.36D,
de 21 junho de 1941, com as modtrtcações introduzidas através da Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, õ de
abril de 1971;
150'" da Independência e 839 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A11.tõnio Dias Leite Júnior

DECRETO Nº 68.477
ABRIL DE 1971

DE 6 aa

Declara sem efeito o Decreto "1,umero
51.950, de 26 de abril de 1963.

o Presidente da Repúotíca, usando
da atrrbuiçào que Lhe confere {'I artigo 81, item IIl, da Constátutção, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n»
318, de 14 de março de 1967,
deereta:
Art. 19 Fica declarado sem eteno
o Decreto número cínquenta e um mu
novecentos e clnquenta t51.950), de
vinte e seis (26) de abril de mil novecentos e sessenta e três (1963), que
concedeu a Icominas Sociedade AnO·
níma - Emprêsa de Mineração o direito de lavrar minério de ferro e dolomita, em terrenos de propriedade
do condomínio da Fazenda Manoel
José, distrito de Conceição do Rio Acima, munícípío de Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1971;
150'? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júntor

DECRETO N9 68.478 ABRIL DE 1971

19
DE 6 DE

Revoga o Decreto n9 28.195, de 7 de
junho de 1950, e outorga concessão
à Centrais Blétricae de Goiás S. A.
para o aproveitamento hidroelétrico de Ribeirão Grande, em Tocantinópolis, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artégo 81, item lII, da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas,
considerando que o Decreto numere 28.195, de 7 de junho de 1950, outorgou concessão a Darcy Gomes Marinho para distribuir energia elétrica
no Município de 'I'ocantinópohs, Es~ado de Goiás,
considerando que o antigo concessionário, Darcy Gomes Marinho, não
mais executa os serviços de energia
elétrica no mencionado município,
considerando que a Centrais Eíetrtcas de Goiás S. A. requereu a concessão dos serviços públicos de energia elétrica no Município de 'I'ocantinópolis, Estado de Goiás, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nc 28.195, de 7 de junho de 1950, que
outorgou concessão a Darcy Gomes
Marinho para distribuir energia eletrtca no Municipio de 'I'ocantínópolís,
Estado de Goiás.
Art. 29 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Goiás S. A. concessao
para o aproveitamento da energia hidráulica de um desnivel existente no
Ribeirão Grande, distante 1.200 metros de sua foz com o rio Tocantins,
bem como a distribuir energia elétrtca no Munícípío de Tocantinópolis,
Estado de Goiás.
§ 19 A energia produzida se destina ao serviço público de energia elétrica, para fornecimento à zona de
distribuição da concessionária ou suprimento de outros concessionários,
quando autorizado.
§ 29 A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de transmissão e de distribuição constante do
projeto aprovado.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.

20
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Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Al't. 59 Findo o prazo da concessão,
os bens e instalações que no momento existirem em função dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 69 A concessionária poderá re-

querer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária

deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desis-

tência da renovação.
Art. 79 ãste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, tevegadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de. -197f;
150Q da Independência e 83q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.479 -

DE

6

DE

ABRfi, DE 1971

Declara sem efeito o Decreto número
62.033, de 29 de dezembro de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttutção, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, ele 28
de fevereiro de :967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei nv
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica declarado sem ererto
o decreto no sessenta e dois mil e
trinta e três (62.033>, de vinte e nove
(29) de dezembro de mil novecentos
e sessenta e sete (1967), que concede
à Companhia de Mineração Rio Acima o direito de lavrar mínérío de f,er1'0, minério de manganês e acre, em
terrenos em condomínio no lugar denominado Fazenda do Galego, distrito
de Conceição do Rio Acima, município
de Santa Bárbara, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 6 de abrtl de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N9 68.480 -

DE

6

DE

ABRIL DE 1971

Transfere do Govêrno do Estado do
Paraná para a Companhia Paranaense de Energia Elétrica a concessão para produzir, transmitir e
distribuir energia elétrica nos mu'"
nicípios de cascooei e cornéua, Es-

tado do Perene,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 140 e 150 do Código de águas, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica e concessão para produzir
transmitir e distribuir energia elétrica nos munícípíos de Cascavel e Corbélia, Estado do Paraná, de que era
titular o Govêrno do Estado do Paraná, em virtude do Decreto número 52.621, de 8 de outubro de 1963.
§ 19 Fica aprovada a -tansferência
dos bens e instalações inerentes aos
sistemas de produção, transmissão e
distrlbuiçâc de energia elétrica, da ctnade ele cascavel, munícípío de mesmo nome, no Estado do Paraná, de
propriedade da Prefeitura Muníctpal
de Cascavel e do Govêrno do Estado
do Paraná, para a Companhia PManaense de Energia Elétrica.
§ 29 Não importa o presente ato no
reconhecimento do valor atribuído aos
bens e instalações, ora transferidos,
como investimento a remunerar, o
qual será determinado pelo Departamento Nacional de águas e Energta
Elétrica, de conformidade com as leis
em vigor.
Art. 29 A concessionária fica obrtgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 39 Fica a Companhia Paranaense de Energia Elétrica autorizada a instalar uma usina dieselétrica.
na cidade de Cascavel, munícípío de
mesmo nome, no Estado do Paraná.
Art. 49 f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 6 de abril de 1971:
1509 da Independência e 839 da
Repúhhca..
EMÍLIO G.

Mf:OICI

Antônio Dias Leite Jünfor
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DECRETO N° 68.481 -

DE 6 DE

ABRIL DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel destinado
à proteção de monumento histórico
e paisagistico, em Parati, Estaàp ao
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da. atrtbulçáo que lhe confere o artigo 81, Item lII, da Constituição e
ue aoôrdc com o disposto no artigo 5~',
alínea K. do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, combinado com
os artigos 19 e 39 do Decreto nv _.
58.077, de 24 de março de 1966, decreta:
Ar. t 19 Fica declarado de utilidade
pública, para efeito de desapropriação,
o imóvel constituído por todos os terrenos situados no Morro de São RG~
que, chamado também do Pontal, ou
do Forte, sôbre o qual se encontra o
próprio nacional tombado Forte De(eIlSQT Perpétuo, na cidade de Pa,rati e seus arredores.
Art. 2C? O imóvel mencionado ,se
uestrna a fazer parte integrante do
próprio nacional a que Se relere o artigo 19 e, bem assim, a garantir a
proteção do monumento histórico e
paisagístico formado pela própria cidade de Parati e seus arredores.
Art. 3° :Ê:ste decreto en trará em
vig.or na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 1971;
da Independência e 839 da
República.

1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.482 ABRil. DE :1971

DE 6 DE

Prorroga prazo de concessão de aproveitamento hidráulico.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos
têrmos dos artigos 140 letra a, e 150
do Códígo de Águas, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado por 30
(trinta) anos o prazo estipulado no
artigo 49 do Decreto nc 5.383, de 27
de março de 1940, que outorgou a.

Companhia Fiação e Tecidos Santa
Adélia concessão para uso exclusivo
de um aproveitamento hidráulico de
corredeira no rio Sorocaba, nróxtma
à confluência dêste último com o rio
'I'atuí, no município de Tatuí, Estado
de São Paulo.
Art. 29 A concessionária fica OJ:)r1gada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis posteriores e regulamentos.
Art. 3C? zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1911;
150'? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

---

N.o 68.483

ABRIL DE

DE 6 DE

1971

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a subestação de Cepaigo até Senador Canedo, no município de Goiânia, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item HI da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Picam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servídão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, _ tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Cepaigo e Senador Canedo, no municípío de Goiânia, Estado de Goiás,
cujo projeto foi aprovado por ato do
Diretor-Geral do Departamento Na-
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clonal de Águas e Energia Elétrica, no
processo DAG. 4.214-62.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1."',
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor ela
Centrais Elétricas de Goiás S. A .•
para o fim 'Indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa

concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas .ou- telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão

o uso e gôzo das mesmas ao que rõr

compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êlea,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de ootas
S. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
n.s 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° zete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N." 68.484 ABRIL DE 1971

DE

6'

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
linha de transmissão que se estende da Usina Vai Vem até o povoado de Veríssimo, no município de
Goiandira, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In ,da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
7 (sete) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a Usina Vai Vem,
município de Ipamerl e o povoado de
venséímo, município de Goiandira,
no Estado de Goiás, cujos projetos fo~
ram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamen to Nacional de
.águaa e Energia Elétrica, no processo
MME no 705.842-70.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a linha de
transmissão referida no artigo 19.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente: desde que não haja outra via praticável.
§ 1" Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da ser-
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vidâo, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
- estabelecido no Decreto-lei n." 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
n.? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NO? 68.485 -

DE 6 DE

ABRIL DE 1971

Declara de interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departa1nen~
to Nacional de Obras Contra as
Sêcas, área de terreno na bacia se
irrigação do açude público "Boa Vis-'
ta", no município de Salgueiro, Bs~
taao de Pernambuco.

O Presidente da República, usanac
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuíçâo, e
nos termos da Lei nv 4.593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. ::'9 Fica declarada de Interesse
social;' para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terreno
com 3.200.000 m2 (três milhões e duzentos mil metros quadrados), r epresentada na planta que com êste oaxe,
devidamente rubricada pelo Secretario-Geral do Ministério do Intertor.
necessária à implantação do erojeto
da Bacia de Irrigação do Açude PÚblíco "Boa. Vista", no muntcípío ce
Salgueiro, Estado de Pernambuco.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 6 de abril de 1971;
150Ç> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÊDIcI

José Costa Cavalcanti
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EXECUTIVO

DECRETO NÇ> 68.486 -

DE

6 DE

ABRIL DE 1971

Declara de interêsse social, para nns
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as secas, área de terreno da bacia de irrigação do açude público "Cacticetra
Il ", no município de Serra Ttunada, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
nos termos da Lei nv 4;593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Arb. :9 Fica declarada de Interêsse
social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 3.820.00'0 ma (três milhões, oítocentos e Vinte mil metros quadrados) ,
representada na planta que COm éste
baixa devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Inte..
rtor, necessária à implantação do Pro..
jeto da Bacia de Irrigação do açude
público "Cachoeira lI", no mumcrpto
de SeITa Talhada, Estado de Pernam..
buco.
Art. 2Ç> f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo..
gados o Decreto nc 61.182, de 21 de
agôsto de 1967, e as demais disposições
em contrário.
Brasília,
1509

da

República.

6
de abril de 1971;
Independência e 839 da

EMÍLIO G, MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.487 -

DE 6 DE

ABRIL DE 1971

Altera o enquadramento dos servido..
ree do
Ministério do Exército.
abrangidos pelo artigo 23, parágrafo
único, da Lei n.o 4.069, de 11 de
iunno de 1962, e dá outras provi-

âéncíae,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III ,da Constituição e
tendo em vista o disposto no parágra-'
ro único do artigo 23, da Lei número
4.069, de 11 de junho de 1962, e o que
consta do Processo n.v 7.166, de 1970,
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do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:

Art. 1.0 Ficam alteradas as tabelas
numéricas e as relações nominais
anexas ao Decreto ri." 61.698, de 13 de
novembro de 1967, e retificado pelos
de números 62.026, de 29 de dezembro de 1967, 64.419, de 28 de abril de
1969, e 65.579, de 21 de outubro de
1969, para efeito de:

Art. 4.° li:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. lVIÉDICI

orumao

Geisel

DECRETO

(O Incluir
4 (quatro) cargos da classe singular de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-204.7, ocupados, respectivamente.
por Anita Alves de Deus; Hipólito
.Jadoslcl ; Irio Delavald e Serafím Fa-

rias Martins;
2 (dois) cargos da classe singular
de Auxiliar de Artífice, código .....•

A-2ü2.5, ocupados, respect.ívamente,
por Enio Lemos e Ivo Adriano zanotto;
1 (um) cargo da série de classes de
Cozinheiro, código A-501.5.A, ocupado por Carlos da Conceição Rodrigues;
1 (um) cargo da classe singular de
Servente, código GL-104.5, ocupado
por Fioravante Maschio.
b) Excluir

3 (três) carg~s da classe singular de
Embalador, código A-302.2, ocupados,
respectivamente, por Hípolíto Jadoslcí ;
Iria Delavald e Serarím Farias Martins.
Parágrafo UnICO. Os valõres dos
níveis de vencimentos dos cargos constantes dos anexos e decorrentes da
alteração a que se refere êste artigo
são os previstos no Anexo I da Lei
n." 4.069, de 11 de junho de 1962, reajustados por leis posteriores.
Art. 2.° O órgão de pessoal civil do
Ministério do Exército apostilará os
titulas dos servidores abrangidos por
êste Decreto ou expedirá os títulos dos
servidores que não os possuírem.
Art.

3.° As vantagens financeiras
decorrentes da execução dêste Decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
1962.

N9
ABRIL

68.488 DE 1971

DE 6 DE

Declara de utilidade pública a Lira
Infantil de Brasilia, com sede em
Brasilia, Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 62.893 de 1969, decreta:
Art. 19 lt declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517, de
2 de maio de 1961, a Lira Infantil de
Brasília, com sede em Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasiha, 6 de
abril de ]971;
da Independência e 83l? da
República.
1509

EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO Nv 68.489 ABRIL DE 1971

DR

.7

DE

Reiiistríõui, com o respectivo ocupante, cargo da Universidade Federal
Fluminense para o Ministério do
Trabalho e Previdência Social, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 2 9, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístrfbuído, com :,
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal ~ Parte Suplementar do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mantido o regime ju-
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rldíco do servidor, um (1) cargo de
Armazenista,
código
AF-1ü2. 8. A,
ocupado por José Cândido, integrante
do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar da Universidade Pederal Fluminense, oriundo do extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS).
Art. 2'? A redistribuição de que trata êste decreto não homologa situaçãc que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária as
normas administrativas em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal da Universidade Federal Fluminense remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste decreto,
ao do MinistérIo do Trabalho e Previdência Social o assentamento funcional do servidor a que se refere o .
art. 19.
Art. 4Q O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pela
dotação do órgão de origem, ate que
o Ministério do Trabalho e Previdência Social consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
decorrente do cumprimento dêste ato.
Ar~, 3Q 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 7 de abril de 1971:
15U9 da Independência e 830 da
República.
EMiLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho
JiÍlio Barata

DECRETO NQ 68.490
ABRIL DE

DE

7

DE

1971

Retifica o enquadramento de servidores do Ministério do Exército e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, e
o que consta do Processo nc 5.265, de
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1970, do Departamento Administrativo
do Pessoal' Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado o enquadramento de servidores do Mímstêrlo do
Exército, amparados pelo disposto no
artigo 23, parágrafo único, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto nv 61. 698, de
13 de novembro de 1967 e retificado
pelos de números 62.026, 64.419' e
65.579, respectivamente, de 29 de dezembro de 1967, 28 de abril de 1969
e 21 de outubro de 1969, bem como as
respectivas relações nominais.
Parágrafo único. Para êsse fim, os
Cotais de cargos a seguir mencionados,
do Quadro de Pessoal - Parte Eapecial, que acompanhou o Decreto número 61. 698, de 13 de novembro de
1967, alterado pelos decretos citados
neste artigo, passam a ser os seguín-

"tes:
120 - Cozinheiro, A-50L5.A
60 - Garção, A~503.5.A
134
747 -

Serviçal, GL-102.5.A
Servente, GL-I04.5

Art. 2Q O órgão de pessoal civil do
Ministério do Exército apostâlará os
titulas dos servidores abrangidos por
êste decreto ou os expedirá para os
que não os possuírem. observando o
disposto DO artigo 99 da Emenda
Constitucional nc 1, de 17 de outubro
de 1969.
Art. 30 As vantagens financeiras decorrentes da execução dêste decreto
prevalecem a partir -de 15 de junho de
1962 e a despesa correspondente será
atendida pelos recursos orçamentários
próprios do Ministério do Exército.
Art. 4Q :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EIlÜLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 12
de abril de 1971.
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DECRETO N'? 68.491

DE

Du

7

PODER

DE

ABRIL DE 1971

Altera dispositivo do Decreto número 63.378, de 8 de outubro de 1968,
que regulamenta a Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa da Aeronáutica

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 19 O § 59 do artigo 59 do ne-

ereto nv 63.378, de 8 de outubro de
1968 .passa a ter a seguinte redação:
"§ 59 São considerados em condições de integrar a Comissâo de
Promoções os Oficiais-Generais do
Quadro de Oficiais Aviadores que
exerçam Cargo ou Comissão no
Ministêrio da Aeronáutícav.>:
Art. 29 :e:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de abril de 1971;
1509 da Independência. e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N° 68.492
ABRIL DE 1971

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão!
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
que se estenderá desde a subestação de Iporá até a subestação de
Diorama, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c a!:'tigo 81, item lII, da Constdtulcão e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constítuíçâo de servidão administrativa, aS
áreas de terra situadas na faixa de 8
(oito) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação de Ipo ..

EXECUTIV'O

rá e a subestação de Dlorama, no
Estado de Goiás, cujos projetos foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no pr ocesso
MME n'' 705.891-70.

Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A _. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vtgente,
onde tal se fizer nece-isárío, para à
passagem da linha de transmissão referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a C[)J1Ve~
níêncía da constituição de servidão
administrativa necessária ~)::1 favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A .•
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído a emprêsa
concessionária de praticar todos cs
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através do
prédio serviente. desde que não haja.
outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência -ía servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles, os
de erguer construções ou fazer píantações de elevado porte.

§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A., poderá promover, em juizo, as

medidas necessárias à constttuíção da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junhn de ln41,
com as modificações mtroduzidas
através a Lei n« 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4° zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 12 de abril de 1971;
150° da Independência e 8So tia
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 68.493 ABRIL DE 1971

DE

DO PonER

12

DE

Declara de utilidaàw pública, para fins
de constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão entre
Goiânia Cepaigo - Bela Vista
de Goiás, no Estado de Goiás.
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causem danos, incluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A., poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lel
nc 2.786. de 21 de maio de 1956.
Art. 49 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MfDICI

Presidente. da República, usando
atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c, do Código de
Aguas, regulamentado pelo Decreto
nv 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as.
Antônio Dias Leite Júnior
áreas de terra situadas na faixa de
doze (12) metros de largura, tende"
DECRETO N9 68.494 - DE 12 DE
como eixo a linha de transmíssao a
ABRIL DE 1971
ser estabelecida entre Goiânia, Cepaígo e Bela Vista de Goiás, no EsExclui do relacionamento de disponitado de Goiás, cujo projeto foi aprobilidade constante da Portaria Mivado por ato do Diretor-Geral do Denisterial n9 300, de 18 de aooeto de
partamento Nacional de Águas e
1969, do Ministro de Estado do InEnergia Elétrica, no processo D. Ag .
terior, o cargo e o servidor indin9 3.726-63.
cado.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
O
Presidente da República, usando
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admínístra- da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
bíva nas referidas áreas de terra, na
tendo em vista o que consta do Proforma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem cesso nv 13.330-B8B, de 1970 do Mida linha de transmissão referida no nísténo do Interior, decreta:'
artgo iv.
Art. 1<;' Fica excluído do relacionamento constante do Anexo I ce
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão Portaria Ministerial nv 300, de 18 de
administrativa necessária em favor da agosto de 1969, do Ministro de Estado
Centrais Elétricas de Goiás S. A., do Interior. o cargo de Auxiliar de
para o fim indicado, a qual compre- Estatístico, P-1402.8.A, do Quadro ne
Pessoal do Departamento Nacional .de
ende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os Obras Contra as Sêcas.
aros de construção, operação e manuArt. 2Q Fica excluído do relacionatenção da mencionada linha de trans- mente de disponibilidade, constante do
missão e, de linhas telegráficas ou teAnexo II da Portaria citada, o nome
lefônicas auxiliares, bem como suas de Cileíde Pimentel de Carvalho R(Ipossíveis alterações ou reconstruções, dríguea, ocupante do cargo referido no
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
artigo anterior.
à área da servidão através do prédio
Art. 39 :ttste Decreto entrará em
serviente, desde que não haja outra
vigor na data de sua pubucaçâo, revovia praticável.
gadas as disposições em contrário.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atíngtdas pelo ônus, limitarão o
Brasília, 12 de abril de 1971;
uso e gozo das mesmas ao que fôr 1509 da Independência e 839 da
compatível com a existência da ser.. República.
vídâo, abstendo-se, em conseqüência
EMÍLIO G. MÉDICI
da .prática dentro das mesmas, d~
José Costa Cavalcanti
quaisquer atos qus embaracem ou
O

da
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DECRETO NQ 68.495 ~ DE 12 DE
ABRIL DE 1971
Concede honras de Chefe de Estado
e de Ministro de Estado à Princesa
Isabel e ao Marechal Conde d'Eu,
por ocasião da trasladação de seus

restos mortais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuíção, e
Considerando que o Govêrno Bra-

sileiro propiciou, já há um quarto de
século, a trasladação dos restos mortais da Princesa Isabel e do Conde

d'Eu, para terem sepultura condigna
neste País, como era de estrita justiça
histórica;

Considerando que para cumprir- êste
alto desígnio foram destinadas verbas, através do Ministério da Educação e Cultura, à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
necessárias à construção, na Panteon
dos Imperadores, na Catedral de Petrópolis, dos túmulos em que repousarão;
Considerando que para dar especial significado cívico à remoção dos
restos mortais da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, para Petrópolis, a Comissão Nacional, designada para elaborar o programa das cerimônias, fixou
o dia 13 de Maio, data da assinatura
da Lei Aurea; e
Considerando que cumpre, nesse
ensejo, dar as honras devidas à ilustre Senhora que, como Princesa Imperial Regente, três vêzes governou o
Brasil, ligando o seu nome às Lete
que reduziram e aboliram a Escravidão, e ao bravo Soldado, o Marechal
Conde d'Eu, que comandou em chefe
as Fôrças Armadas na Campanha da
Tríplice Aliança, decreta:
Art. 1'? Serão prestadas honras de
Chefe de Estado e de Ministro de Estado à Princesa Isabel e ao Marechal
Conde d'Eu, respectivamente, por ocasião da trasladação de seus restos
mortais para o Panteon, na Catedral
de Petrópolis, a 13 de mala de 1971.
Art. 29 Para o efeito dêste Decreto,
os Ministros Militares e as Autorida-

des Civis adotarão as necessárias providêncías ,
Brasília, 12 de abril de 1971;
1
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jarbas G. Passarinho
Marcia de Souza e Mello

DECRETO N'? 68.4%
ABRIL DE 1971

DE

12

"DF,

Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministério da Açricuitura servidor
em disponibilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Sê-

caso
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituiçâo, e tendo
em vista que ao caso é de aplicar-se,
por analogia, o disposto no § 29 do artigo 99 do Decreto-lei nc 200, de 2ij de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aproveitado no cargo de
Guarda, código GL-203.8.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Agricultura, em
vaga decorrente da aposentadoría de
João Rodrigues, Hildo Pereira Cavaicante, colocado em disponibilidade em
idêntico cargo dó Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, do Ministério do Interior, respeitado o regime jurrdico
anterior do funcionário.
Art . 29 O órgão de pessoal do 0<3partamento Nacional de obras Contra
as Secas remeterá ao do Ministério da
Agricultura, no prazo de 30 (trinta)
dias, - contar da publicação dêste Decreto. c assentamento individual do
servidor de que trata o presente ato.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vir cude de sindicância, inquérito admíruscratívc ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas admintstratavas aplicáveis à espécie.
Arb. 49 ltste Decreto entrará em l'igor na data da sua publicação. revog-adas as disposições em contrário.
.êrasíha, 12
de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N'? 68.497 ABRIL

DE

DE

12

DE

DECRETO N9 68.499 -

DE 12 DE

ABRIL DE 1971

1971

Declara de utilidade pública a Policlimca Geral do Rio de Janeiro, com
sede no Estado da Guanabara.

Declara de utilidade pública o Lar aos
Meninos, com sede no Estado
da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atributçâo que lhe confere Q artigo 81, item IlI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 19.790, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarada de utdüdade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto no ..
60.517, de 2 de maio. de 1961, a Políclíníca Geral do Rio de Janeiro, com
sede no Estado da Guanabara.
Art. 29 áate Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revç.,.--gadas as disposições em ccntrárío.
Brasília, 12 de abril de 1971;
150'1 da Independência e 839 da
República.

o Presidente da República, usando
da atributçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 37.822, de 1970, decreta:
Art. : <;> É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1° da
LeI nv 91, de 28 de agôsto de .1935
comb-inado com o artigo 19 do Regu~
lamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.:;;.17, de 2 de maio de 1961. o Lar
dos Meninos, com sede no Estado úa
Guanabara.
Art. 2° ltste decreto entrara em
vigor na data de Sua publicação, tevegadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1971;
1509 da
Independência e 83Q da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO

N9

ABRIL

68.498
DE 1971

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DE

12 DE

DECRETO N9 68.500 ABRIL

DE

DE

12 DE

1971

Declara de utilidade pública a Casa
da Criança - Lar São José, com
sede em São João de Meriti, EsWr.to
do Rio de Janeiro.

Declara de utilidade pública a Acão
Social São Roque, com sede no Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 15.667, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do .aegniamenta aprovado pelo Decreto nv 50.517,
de 2 de maio de 1961, a Casa da
Crtanca - Lar São .rose. com sede
em Sáo João de Meriti, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2° l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confereJ artigo 81, item IH, da Constdtuiçáo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 37.821, de 1970, decreta:
Art. 19 lt declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1'" da
L81 nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
uombínado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, a Ação
Social São Roque, com sede no I~io
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de abril de 1971;
1509 da
Independência e 83'? da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

3Q

ATOS Dú

DECRETO N9 68.501
ABRIL DE

PODER EXECUTIVO

DE 12 DE

1971

Concede reconhecimento à Facltlàade
de Direito de Rio dos Sinos, em soa
Leopoldo, RS.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item EI, da Oonstituiçào, de

acôrdo com o artigo

47,

da Lei nv ..

5 .5~O, de 28' de novembro de 1968, al-

terado pelo Decreto-lei nc 842, de a

de setembro de 1969, e tendo em vista

o que consta do Processo nv CFE _
1.722 de

~970,

do Ministério da Educa-

çào e Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido reconhecimento
à Faculdade de Dircrtc do Rio dos
Sinos, mantida pela Sociedade Antônio
Vieira, em São Leopoldo, Estado do
Rio Grande do Su1.

Art. 2('1 gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 68.502 ABRIL DE 1971

DE

13

DE

Altera o aprooeitamentc da servidora
do
extinto Território Federal de
ponta Pcrii, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
vendo em vista o que consta do Processo DASP nc 12.785-63, decreta:
Art. 19 Fica alterado o aproveitamento de Olga Azambuja Batista, exdisponível do extinto Território Federal de Ponta Porâ, efetuado em
cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadr.o de Pessoal
- Parte Permanente, do Ministério
da Agricultura, através do Decreto ..
n 9 50.953, de 14 de julho de 1961, a
fim de considerá-Ia aproveitada em
cargo de Escriturário, código
.
AF-202.10.B, dos mesmos Quadro,
Parte e Ministério, em vaga decorrente do falecimento de Alfredo Ribeiro
de Castro.

Art. 29 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura providenciará, na pasta de assentamento individual da servidora em aprêço, a alteração de que trata o presente Decre-

to.

Art. 39 nsrc Decreto entrará
em
vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
13 de abril de
1971;
150\? da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N.? 68.503 ABRIL DE 1971

DE 14 DE

Promulga o Acôrdo de Preouiência
Social entre o Brasil e a Espanha.

O Presidente da República, havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n.? 68, de 2 de outubro de 1970,
o Acôrdo de Previdência Social concluído entre a República Federativa
do Brasil e a Espanha, e assinado em
Brasília, a 25 de abril de 1969 ~
E havendo o referido Acôrdo, em
conformidade com o seu artigo 23,
parágrafo 2.°, entrado em vigor no
dia 1.0 de abril de 1971;
Decreta que o Acôrdo, apenso pOI
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 14 de abril de 19'11;
150." da Independência e 83.- da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mdrio Gibson Barboza
--

O acôrdo mencionado no P'I'eOOIlte
decreto foi publicado no D. O. de 15
de abril de 1971.
DECRETO Nv 68.504 ABRIL DE 1971

DE

14 DE

Promulga o Acôrdo sôbre Cooperação'
no Campos dos usos pacíficos daEnergia Atômica entre o Brasü e o
Equador.

O Presidente da República, havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo nc 70, de 22 de outubro de
1970, o Acôrdo Sôbre Cooperação noCampo dos Usos Pacíficos da Energia.
Atômica, concluído entre a Repúbli-

ATOS DO PODER

caFederativa do Brasil e a República
do Equador e assinado em Quito, a
11 de junho de 1970;
E havendo o rererído Acôrdo, em
conformidade com o seu artigo lII,
entrado em vigor no dia 4 de abril de
1971;

Decreta que o Acõrdo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêla se contém.
Brasília, 14 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza.

o acôrdc mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 15
de abril de 1971.
DECRETO N9 68.505 ABRIL DE

DE

14 DE

1971

publica os índices de atualizacáo monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, ria forma
estabelecida na Lei n9 5.451, de l2
de junho de 1968, e dâ outras pro-

uuiênctas,
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Janeiro de 1970
1,21
Fevereiro de 1970
1,24
Março de 1970
,......
1,23
Abril de 1970
1,20
Maio de 1970
,.........
1,19
Junho de 1970
1,17'
Julho de 1970
1,15
Agôstc de 1970
1,13
Setembro de 1970 ,...........
1,lU
Outubro de 1970
1,08
Novembro de 1970
1,07
Dezembro de 1970
,....
1,06
Janeiro de 1971 ,
,
,
1,1)5
Fevereiro de 1971 .,..........
1,03
Março de 1971
",......
1,02
Parágrafo único. O salário real médio a se! reconstituído será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2<) ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas aos disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.,
EM"ÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 68.506 ABRIL DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 29 do Artigo
19 da Lei no 5.451, de 12 de junho
de 1968, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos :.14
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2,0 do Artigo 1.0 da Lei
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, serão
utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdoa ccletl vos
de trabalho ou decisões da Justiça. dJ
Trabalho, cuja vigência termine 110
mês de abril de 1971.
Mês - Coeficiente
,.,
,
.
Abril de 1969
1,48
Maio de 1969
.
1,46
Junho de 1969
"
, .
1,43
Julho de 1969 .. ,
.
1,3J
1 3~i
Agôsto de 1969
".,.
Setembro de 1969 .,
.
1:36
Outubro de 1969
"
1,33
Novembro de 1969
"
.
1,31
Dezembro de 1969 . .
.
1,29

DE

14

DE

1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Religiosa Israelita Talmud
Torah-Hertzlia, com sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 26.469, de 1970, decreta:
Art. 19 .l!: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agõstc de 1935, combinado com O artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
SOCiedade Religiosa Israelita Talmud
Torah-Hurtzlia, com sede no Estado
da Guanabara.
Art. 29 1!:ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de abril de 1971;
1509 da Independência e e3 Q da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 68,507 ABRIL DE 1971

DE

14

DE

EXECUTIVO

DECRETO NQ 68.509 ABRIL

DE 15 DE

DE 1971

Concede autorização a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias QUímicas e Farmacêuticas do Estado
de São Paulo para filiar-se à Fe-

Aut'Orlza o funcionamento da Faculdade de Filoeotía, Ciências e Letras
de Guarabira. PB .

deração Irüernacunuü dos Traba-

o Presidente da República, usando
aas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da constituieao, de
ucôrdo com
artigo 47, da Lei nc
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de I:J
de setembro de 1969 e tendo em vista
o aUe consta do Processo nv 224. n8
de -1970, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o Iuncíonamento da Faculdade de Ftlosofía,
Ciências e Letras de Guarabira, com
os Cursos de Letras e Ciências Sociais,
sendo sua mantenedora a Fundacao
Educacional de Guarabíra, com sede
em Guarabira, Estado da Paraíba.

lhadores

Petroleiros

e

Químicos

(F.I.T.P.Q.) .

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

tendo em vista o Decreto no 68.465,
de 2 de abril de 1971, e o que consta
do Processo r/i MTP8-125.220, de 1963,

decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado
de São Paulo a filiar-se à Federação
Internacional dos 'I'rabalhadores.. Petroleiros e Químicos
(F. I. T: P . Q. ).

com sede na Cidade de Denver, nos
Estados Unidos da América.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.

°

Art. 29 t!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 15 de abril de 1971;
1501" da Independência e 33<:1 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI
EMÍLIO G.

Júlio Barata

DECRETO

Nº 68.508 -

ABRIL

DE 14 DJ:.

Jarbas G. Passarinho

DE 1971

Concede autorização à Federação Nacional dos Bancos para filiar-se à
Federaçào Latino - Americana de
Bancos (FELABAN).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto nc 68.465,
de 2 de abril de 1971, e o que consta
do Processo nv MTPS 130.792, de 1970,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Federação
Nacional de Bancos a filiar-se à Federação Latino-Americana de Bancos (FELABAN), com sede na Cidade de Bogotá - Colômbia.
Art. 29 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

MÉDICI

DECRETO N9 68.510 ABRIL

DE

15

DE

DE 1971

Reconhecimento do Curso de tenaenheiro de
Operação (modalidade
Mecánica de Máquinas e Motores)
da Faculdade
de Engenharia de
Jomoute, SC.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigc 81, item IIl, da Constdtuíçào, oc
acôrdo com o artigo 47 da Lei no ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, aíterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo nv CFE 128-71, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1Q E' concedido reconhecimento ao Curso de Engenheiro de Operação <modalidade Mecânica de Máquinas e Motores), da Faculdade de En ~
genharía de Joinville, mantida pela
Fundação Educacional de Santa Ca-
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tartna, com sede em .Ioinville, no Estado de Santa Catarina.
Art. 29 ârste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de abril de 1971;
~5.Q<:'
da Independência e 339 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarínho

DECRETO

N9 68.511
ABRIL DE 1971

DE

15

DE

outorga à Companhia 1'c~ejônir]fJ. do
Espírito Santo eoaeessao pura explorar o serviço de ieseionia 7Jílblic',)
urbano em todos os municípios do
Estado do Espírito Santo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI da O,.m~;(jtul.('.ão e
tendo em vista o disposto no artigo ,i9,
item 'XV, letra "a", da mesma COIl.<;tituíçâo, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à comesnhia Telefônica do Espírito santo,
CTES, com sede na eídade de vrtórte,
e.,ncessão para explorai' C, serviço de
telefonia público urbano em todos ')8
Municipios do Estado do Espírfto Bar>
to, respeitadas as cOnCf~S'3Õ~S -egularmente outorgadas pelos podêres concedentes da época, anteriores B, vtgêccia da Constituição de '~4 de janeiro
de 1967.
Art. 20 O prazo de concessão é de
30 (trinta) anos, a contar -ía publicação do presente Decreto. devendo o
respectivo contrato ser ass-nano com
o Ministro de Estado -âas Oomuntcações, ou outra autoridade por êls designada. dentro de 60 (sessenta) dias
após aquela data, de acôrdc com as
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral dn m"'SIr_O
Ministério, sob pena de se tornar sem
efeito, desde logo, o presente Decreto.
Art. 3º Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 15 de ao-Il da J97I:
1509 da Independência e 83Q da.
República.
E'1VIÍLIO

G. MÉDICI

Hygíno C,

corsetu:

DECRETO NQ 68.512 ABRIL DE

DE 15 DE:

1971

Declara de utilidade pública o tnsntuto de Estudos e Combate as Doenças Tropicais Araxá, com sede em
Araxá, Estado de Mínas Gerais.

C Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item nr,
atendendo ao que

República, usando
lhe confere o arda Constdtuíção e
consta do Processo
M. J. ne 58,815, de 1968, decreta:
Art. 1Q
É: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1~) da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1Q do Regu ~
lamento aprovado pelo Decreto no .
5ü.51'1, de 2 de rnaiode 1961, o Ins..
tituto de Estudos e Combate às Doenças Tropicais Araxá.. com sede em
Araxá, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q :íJ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo"gadas as disposições em contrário.
Brasília, ~5 de abril de :"871;
150 Q da Independência e d3 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.513 ABRIL DE 1971

DE 15 DI.:

Autorizaçélo para funcionamento elos
Cursos de Administração e de Ciências Contábeis da Sociedade Guarll ínense de Educação, S. P.

O presidente da República, -isando
das atribuições que lhe confere o. artigo 81, item IH, da Constituíçào, de
acôrôo com o artigo 47 da Lei r.'? ..
ô.540, de 28 de novembro de 1958, alterado pelo Decreto-lei nv 842 de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo nv CFE ..
l.092 de 1968, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Adrníntstracão
e de Ciências Contábeis, mantidos pela
Sociedade Guarulhense de Educação,
com sede em Guarulhos, no Estado de
São Paulo.
Art. 29 :E:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrto.
Brasilia, ~5 de abril de 1971;
1509 da
Independência e 83° da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho·

EMÍLIO
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DECRETO N.o 68.514
ABRIL DE 1971

DE

De

PODER

15 DE

Bem

Estar

Familiar

no

Brasil BEMF AM, com sede no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo MJ. 32.125, de 1970, decreta:
Art. 1.0

É

de

Brasília, ~5 de abril de 1971;
da Independência e 83<> da
República.
1509

EMÍLIO G.

MEDICl

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

DECRETO

N'? 68.516 ABRIL DE 1971

DE 15 DE

declarada de utilidade

pública, nos termos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de UIJ:5; combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2: de maio de 1961, a Sociedade Beni Estar Familiar no Bra-

sil - BEMFAM, com sede no Estado
da Guanabara.

Art. 2.° mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de abril de 1971;
150.<> da Independência e 83.<> da
República.
EMÍLIO G.

troagíndo os seus efeitos a 16

agosto de 1968.

Declara de utilidade pública a So-

ciedade

EXECUTIVO

MÉDIeI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.515

DE 15 DE

ABRIL DE 1971

Altera a redação do Decreto número
63.109, de 16 de aoôsto de 1968.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1<> O parágrafo único do artigo 2<> do Decreto nc 63.109, de 16
de egôsto de 1968, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Parágrafo único.
A cessíonària fica obrigada a iniciar as obras
necessárias ao fim a que se destina o imóvel dentro do prazo de
dois anos, a contar da assinatura do contrato de cessão, sendolhe facultado hipotecar o referido
imóvel para obtenção de recursos
indispensáveis a esse fim.
Art. 29 ::E:.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

Declara de utilidade pública, para nne
de desapropriação,
em regime áe
urgência, o imóvel adjacente à scue
do Tribunal Regional do Trabalha
da 51). Região,. situado a Rua lnacio
Tosta, n 9 40, no subdistrito de Nazore, na cidade de Salvador ~ Bahia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
em regime de urgência, de acôrdo com
o artigo 6 9, combinado com o artigo
59, alínea Jn, do Decreto-lei no 3.365,
de 21 de junho de ~941. o imóvel sítuado à tcua Inácio Tosta, nv 40, no
subdístrtto de Nazaré, na Cidade de
Salvador - Bahia, inscrito no Cadastro Imobiliário daquela Prefeitura sob
nv 20.676, de propriedade de Hilda Bathomarcc e Isaura Bathomarco.
Art. 2? O imóvel a que se relere
o artigo anterior destina-se a obras
e instalações complementares ela sede do Tribunal Regional do Trabalho
dlt QUinta Região.
Art. 39 Fica o Tribunal Regional
do Trabalho da Quinta Região autorizado a promover a desapropriação
em aprêço, correndo as respectivas
despesas à conta dos recursos próprios
daquele Tribunal.
Art. 4? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, ~5 de abril de 1971;
15QQ

da

República.

Independência

EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

e

839

da

ATOS DO PODER

DECRETO

NQ

68.517
1971

DE

15

DE

ABRIL DE

suspende a Intervenção Federal no
Município de Santarém, Estado do
Pará.

o Presidente da República, no uso
ces atríbuíções que lhe confere o artigo 39 do Ato Institucional n? 5, de
13 de dezembro de 1968, e artigo 182
da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica suspensa a IntervençâO Federal no Munícípío de Santarem, Estado do Pará, determinada pelo
Decreto nc 64.148, de 3 de março de
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Art. 21,1 1tste Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 16 de abril de 197];
1509 da Independência e 33'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Julio

Barata

DECRETO N9 68.519 _
ABRIL DE 1971

DE

16

DE

Aproveita servidores em disponibilidade e dá outras providências.

1969,
O Presidente da República, usanArt. 29 nste Decreto entrará em
do da atribuição que lhe confere o
vigor na data de sua publicação, revo-. --- arr.-~- 81, item lII, da Constituição e
gadas as disposições em contrário.
tendo em vista que ao caso é de aplioar-se, por analogia, o disposto no
Brasília, 15 de abril de 1971;
artigo 99, § 2Q, do Decreto-lei no 200,
1509 da Independência e 339 da
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
República.
Art. 19 Ficam aproveitados no QuaEMILI{) G. MÉDICI
dro de Pessoal Parte Permanente
j
Departamento Nacional de EsAlfredo Buzaid
tradas de Rodagem, no cargo de Engenheiro, código TC-602.21.A, em vagas criadas pelo Decreto n« 51.162, de
DECRETO NQ 68.518
DE 16 DE
7 de agosto de 1961, os seguintes servidores colocados em disponibilidade
ABRIL DE 1971
em idêntico cargo, respeitado o seu.
regime jurídico anterior:
Dispõe sôore alteração de distribuzçâO
de servidores do extinto Serviço de
1) Leonel Coutinho da Silva
do
Quadr.o de Pessoal do Instituto de
Alimentação da Previdência Social.
Prcvídêncla e Assrstencte dos servidores do Estado (lPASE);
O Presidente da República, usando
2) Francisco Mozart Cíarüní e ~l
das atrib-uições que lhe confere o arson Morais Nunes do Quadro de pes-.
tigo 81, item lU, da Constituição, e
soaj do Instituto Nacional da Previdêncía Social (lNPS).
tendo em vista o disposto no Decreto
n" 63.179, de 27 de agôsto de 1968, deArt. 29 Os órgãos de
pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
creta:
dos servidores do Estado e do InstiArt. 19 Fica alterada a dístrtbuíçáo
tuto Nacional da Prevldêncía Social
tios servidores do extinto Serviço de
'remeterão ao do Departamento NaAlimentação da Previdência Social
cional de Estradas de ROdagem, no
(SAPS), Hilton Assis da Silva, Dati~
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
Iógrafo. código AF-5{)3.7.A, e José Ai·
da publicação dêste Decreto, os. asdes Ribeiro daBtlva, Trabalhador, cosentamentos funcionais dos servidodigo GL-402.1, efetivada através do
res a que se refere o artigo 19.
Decreto nc 61. 794, de 29 de novembro
A."t. 30 O disposto neste Decreto não
de 1967, para o Quadro de Pessoal homologa situação que, em virtude de
Parte Especial - do antigo Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária, passindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
sando OS mesmos a integrarem o Quadro de pessoal - Parte. Especial - do
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas admínístratlvas aplí ...
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
cá veia à espécie.

3"

ATOS

DO

PODER

Art. 4<? âate Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçã-o, revc-

gadas as disposições em contrário.
Brasília,
16 de
abril de
1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Julio Barata

DECRETO N9 68.520

DE

16

DE

ABRIL DE 1971

Reclassilica

cargos

em

comissão,

transforma junção gratificada em
cargo em comissão, cria e suprime
tunçóes çratificruias no Quadro de
Ministêrio dos TransPessoal do
portes, e dá outras providências.

O Presidente da República, 'usando da atribuição que lhe confere o
art. 81, item III, da Constituição e

EXECUTIVO

gratificadas do Quadro de Pessoal Parte permanente -,... do Ministério
dU3 Transportes, resultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo
Decreto nv 6'7 5, de 2 de outubro
.
de 1970, alterado pelo Decreto
nv 68.060, de 14 de janeiro de 1971.
e pelo Regimento Interno da Divisão
de Segurança e Informações, aprovad.o pela Portaria nv 730, de 2 de dezembro de 1970, do Ministro dos
Transportes.
Art. 29 As despesas com a ex-ecução
dêste Decreto serão custeadas pelos
créditos orçamentários próprios do Ministério dos Transportes.
Art. 3º :f':ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
r

Brasília, 16 de abril de
1971;
da Independência e 839 da
República.
150'?

tendo em vista. o art. 181, itens II e

EMÍLIO G. MÉDIOI

UI, do Decreto-lei nc 200, de 25 de

Mário David Andreazza

fevereiro de 1967, decreta:

Art. 19 Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela díscrímina.tíva
dos

cargos

em comissão e das

funções

DECRETO NQ 68.521 -

o anexo mencionado no art. 1° publicado no D. O. de 19-4-71.
DE

16

DE ABRIL DE

1971

Abre lto Ministério da Indústria e do Comércio em tooor do Departamento
de Administração o crédito suplementar de Cr$ 1.916.452,00, para retorço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 81, item TIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei n'' 5.628 de 19 de 'dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mmístérfo da Indústria e do Comércio, em favor
do Departamento de Admínistraçâo, o crédito suplementar no valor de Cr$
1.916.452,00 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta e dois cruzeiros), para reíôrçc de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00, a 'saber:
18.00 -

MINISTIlRlO DA INDúSTRIA E DO COMJ>RCIO

o-s

1,00

18.08 - Departamento de Administração
l8.0S.01.01.2.015 - Coordenação dos Serviços de Administração

3.1.1.0 -r-. Pessoal
3.1. LI - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagero Fixas
02 ---:. Despesas Variâveis
3.2.3.3 - Salário-Família
;
3.2.5.0 - Contribuições, de Previdência Social

.
.
.

1.291.958
447.513
56.287
120.694

,ataI.. '" ,...............................

1.916.452

.
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EXECUTIVO

Art. 20 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
18.00 -

MINISnRIO DA INDÚSTRIA EDO COMÉRCIO

18.09 -

Departamento Nacional da Propriedade Industrial
18.09.12.01.2.017
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..
DE':;P("~o.s Variáveis
.
Salário-Família
_' ..
Contrfbuíções de Previdência Social

Atividade 3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 -

crs

1,00

1. 291. Cj8
447 S13

56.287
120.694

Total . .
.
1.916.452
Art. 3° nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1971; 1509, da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis

DECRETO

NQ

Velloso

68.522 -

DE 16 DE A13RIL DE

1971

Abre ao Ministérh da lruiuvtria e do Comercio em favo?' da Secretaria
Geral - Entidades SuperVisionadas - o crédito especuü de
Cr$ 863.524,00, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe COnfere o
artigo 81, item Iil, da Constituição, e da autorização contida no artigo 49
da Lei no 5.648 de 11 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor
da Sccretarta Geral .- Pnttds-oes Supervisionadas - o crédito especial rte
OrS 863.524,00 <oitocentos e Sessenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro
cruzeiros), para atender as despesas a seguir discriminadas:
18.00 -

MImSnRIo DA INDúSTRIA E DO CO"
MÉRCIO

18.13 -

Secretaria Geral nadas

ar"

1,00

Entidades Supervisio-

Indústria
18.13.12.01.1.016 3.2.7.2 -

03 4.3.4.0 -

4.3.5.0 18.13.12.01.2.023 -

Administração
Projetos a cargo do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Auxilias para Equipamento e Instalações
Auxilias para Material Permanente ...
Atividade a cargo do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI)
.

270.000

170.000
40.000
60.000
593.524

38
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3.2.7.2 -- Entidades Federais
01 -- Pessoal • .

'

.

02 -- Serviços de Terceiros Serviços Pessoais
03 -- Outros Custeios

Remuneração de
.
.

06 07 -

Salário-Família . .
Contribuições de Previdência Social

.
.

256.306
177.218
155.000
2.000
3.000

Total .
863.524
Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de

anulação dor: saldos das dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao Subanexo 18.CO, a saber:

o-s

1,00

18.00 -

MINISTI:RIO DA INDúSTRIA E DO COMERCIO
18.09 -- Departamento Nacional da Propriedade
Industrial

Projeto -4.1.3.0 -4.1.4.0 Projeto 3.1..3.2 Projeto 3.1.3.2 Atividade 3.1.1.1 01 02 3.1.2. O 3.1. 3.2 3.1.4.0 3.2.3.3 3.2.5.0 -

18.09.12.01.1.007
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
18.09.12.01.1.008
Outros Se-tvíços de Terceiros
18.09.12.01.1.Q09
Outros Serviços de Terceiros
18.09.12.01.2.017
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Salário-Familía
Oontríbuíções de Previdência Social
Total

.
.

40.000
60.000

.

70.000

..

100.000

.
.
.
.
.
.

267.991
129.004
50.000
100.000
25.000
12.796
8.733

.

863.524

.

Art. 3" O presente crédito no orçamento próprio do Instituto Nacional
Lia Propriedade Indt-sl rfal obedecerá a seguinte programação:
c-s 1,00
58.00 - MINISTI:RIO DA INDúSTRIA E DO CO~RCIO Entidades Supervisionadas
58.0-1 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Indústria
Administração
58.01.12.01.1.001 - Reequipamento do Instituto
.
100.00fl
.
70.000
58.01.12.01.1.002 - Mecanização dos Serviços
100.000
..
58.01.12.01.1.003 - Microfilmagem .'
58.01.12.01.2.001 - Coordenação dos Serviços da propriedade
593.52.4
Industrial . .
.

Total .
868.524
Art, 49 ~ste Decreto entrará em vigor r-a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(
Brasília, 16 de abril de 1971; 1509 da Independência e 83l? da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratíni de Moraes

João Paulo dos Reis Velloso

ATOS DO PODER
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DECRETO N9 68.523 -- DE 16 DE ABRI:.. DE 1971
Abre ao Ministério do Interior em favor do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento o créetito suplementar de Crg 8.000.000,00, para retõrçe
de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ITI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei ns 5.628 de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento o crédito suplementar de Cr$
8.000.000,00 <oito milhões de cruzeiros), para refôrçc de dotação orçamentaría consignada ao subanexo 19.00, a saber:
19.00 - MINISTI:RIO DO INTERIOR
19. 03 ~- Secretaria-Geral Entidades Supervísío-

Cr$ 1.00

nadas -- Saúde e Saneamento
Contrôle de Sêcas e Inundações
19.03.15.12.1.124 - Projetos a cargo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento
4.3.3.0 -- Auxilias para Obras Públicas.............
8.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execucâo dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 19:00, a saber:
Cr$ 1,00
19.00 - MINISTllRIO DO INTERIOR
19.03 -- Secretaria-Geral - Er..t idades Supervísío-

nadas
Projeto -- 19.03.02.09.1.048
3.2.7.2 -- Entidades Federais
03.00 -- Outros Custeios .....
Projeto -- 19.03.14.02.1.100
3.2.7.2 -- Entidades Federais
03.00 -- Outros Custeios
.
4.3.3.0 -- Auxilias para Obras Públicas

3.000.000
2.000.000
. 3.000.QOO

Total . .
.
8.000.000
Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
59.00

~

MINISTllR,IO DO INTERIOR

59.02 -- Departamento Nacional de Obras de Sa-

.
59.02.15.12.1. 034

~

neamento -- Saúde e Sar'camento
Contrôle de Secas e Inundações
Regularízaçãc de Cursos de Agua e Aprotamento de Terras
Pernambuco

8.000.000

Total .
8.000.000
Art. 49 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1971; 150Q da Independência e 839 da. República
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

José Costa Cavalcanti

A 'l.:OS

DECRETO N9 68.524 ABRIL DE 1971

no PODER

DE 16 DE

Dispõe sõbre a participação da iniciativa privada na" implantação de
prOjetos de colonização nas ZOnas
prioritárias para a Rejorma Açraria, nas áreas do Programa de lnteçração Nacional e nas terras devolutas da União na Amazônia Legal.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI da Constituição, e
tendo em vista o artigo 39 do Decretolei nv 582, de 15 de maio de 1969,
decreta:
Art. 1Ç1 O Instituto Nacional de
Cclonízacao e Reforma Agrária INCRA poderá autorizar a partictpaçâo da iniciativa privada na implantação de projetos de colonização:
a) nas áreas declaradas prtorítárlae
para a Reforma Agrária;
b) nas áreas definidas pelo § 1Q do
artigo 2Ç1 do Decreto-lei nv 1.106, de
16 de junho de 1970;
c) nas terras devolutas Incorporadas ao patrimônio da União pelo
artigo 29 do Decreto-lei nv 1.164, de
1(> de abril de 1971.
Art. 2(> A partícípaçao se rará petae
empresas colonizadoras registradas no
INCRA, que preencham os requisitos
de idoneidade técnica e financeira e
~s demais fixados para êsse fim, em
ínstruçâo própria.

Art. 31? A participação de que trata
o artigo 19 se dará:
a) em projetos do INCRA mediante
execução, pelas emprêsas colonizadoras, de obras de infra-estrutura ou
necessárias à implantação e desenvolvimento dos projetos;
b) em projetos das empresas colonizadoras aprovados pelo INCRA.
Parágrafo único. Os projetos e sua
execuçao observarão a metodologia e
as caracterlstàcas técnicas aprovadas
pelo INCRA, bem como as dispostçôes
legais vigentes.
Art. 49 Quando se tratar de terras
do domínio público federal atrlbuídae
ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária para ímplantacâo
de projetos de colonização, a participação se processará mediante reserva
da propriedade ao INCRA, que ,
transferirá diretamente ao colono es

EXECUTIVO

tabelecído no lote, assegurando-se f
empresa colonizadora o retôrno do
in veatímen to nas condições fixadas
no ato da autorrzacão.
Parágrafo único. O INCRA aprovará, previamente, o contrato entre a
empresa colonizadora E:; o colono, definindo os respectivos direitos e obrlgações ,
Art. 59 As emprêsas colonizadoras
cuja participação tenha sido aprovada
pelo INCRA ficam qualificadas para
obter, em caráter prioritário, financiamento destinado à execução doe
respectivos projetos, atendidas as condições de operação do Sistema Nacional de Crédito Rural.
Art. 6° Nenhum projeto de colonização particular poderá ser implantado ou desenvorvldo sem prévia aprovação pelo INCRA.
Art. 79 O Ministério da Agricultura
baixará as instruções necessárias ao
cumprimento dêste Decreto.
Art. 89 gste Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1971;
150 9 da Independência e 339 da
República.
EJtiIÍLIü G. MÉDICI

L. F.

ctme

Lima

DECRETO Nl? 68.525
ABRIL DE 1971

DE

16 DE

Retitica c enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Quadro de
Pessoal - Parte Especial - do Minieteríc à'1. Aeronáutica, de que trate
o Decreto número 59.427, de 27 à/,
outubro de 1966, alterado pelos De
o-ecos nümercs 63.664, de 21 de 1W
vembro de 1968 e 64.909. de 29 de
jUlhO de 1969, reereotroamente,

O Presidente da República, usando
das atribuições que -lhe confere o ar
ego SI, item III da Constituição, e
em cumprimento ao Acórdão do 'I'rr .
buna1 Federal de Recursos na Apelação Cível número 25.058-67, do gstado
da Guanabara, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
dos anexos que fazem parte deste Decreto, o enquadramento dos Cargos.
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funções e empregos do Quadro de Pessoal . - Parte Especial do Mínístérro
da Aeronáutica, abrangidos pelo dísposto no artigo 23, parágrafo único, Ja
L8i número 4.069, de 11 de junho de
1962.

Parágrafo único. A6 alterações

de

que trata este artigo envolvem a si-

tuaçáo de servidores enquadrados no
referido Quadro de Pessoal - Parte
Especial (Lei número 4.069, de 11 de
junho de 1962), por fôrça do que
consta de Decreto número 59.427, do
27 de outubro de 1966, alterado pelos
Decretos números 63.664, de 21 de nosemnro de 1968 e 64.209, de 29 de julho de 1969, respectivamente.
Art. 29 O órgão de pessoal compeapostdlará os titules dos fundo
nários abrangidos por êste Decreto OU __·
os expedirá aos que não (JS possuírem',

t~nte

Art. 39 As modificações de enquadramento a que se refere o artigo 19
prevalecerão, para todos os efeitos, a
partir de 15 de junho de 1962, data da
vigência da Lei número 4.069, de 11
(ie junno ele 1962.
Parágrafo único. Os valores dos nívers ae vencimentos consoantes aos
mexes, são os previstos na Lei núme
/'0 4.069 de 11 de junho de 1962, rea~'Jstados por leis posteriores.
Art. 49 As despesas decorrentes da
execução do disposto neste Decreto,
serão atendidas pelas dotações orçamentarras próprias do Ministério da
Aeronáutica.
Art. 59 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôc..3 em contrário.

Brasília,
i50'·'

da

]6
de abril de 1911;
Independência e 8S{l da

República.
EMÍLIü G. MÉDICI

M árcic de Souza e Mello

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 19 de
abril de 1971.

DECRETO

NÇl

68.526 1971

DE 19

DE

ABRil. DE

Declara de utilidade pública o Lar nos
Meninos çt.caomev, com sede em
Presidente Prudente, Estado de Sao
Paulo.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (J artígo 81, item IH, da Constatuíçáo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 3.042, de 1970, decreta:
Art. 19
~ declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1\1. da Lei
nv 91, de 28 de agôsto de 193~, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto ~19 ...
60.517, de 2 de maio de 1961, o Lar
dos Meninos (Ladome) . com sede em
Presidente Prudente', Estado de São
Paulo.

Art. 29 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de abril de 1971;
t5Q9 da Independência e 83{l ela
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

Aureao Buzaid
DECRETO N:' 68.527 -

DE 19 DE
ABRIL DE 1971

Cria o Parque Histórico Nacional dos
Guararapes e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
3.° do Decreto ri." 57.273, de 16 de
novembro de 1965. decreta:
Art. 19 Fica criado, nos terrenos onde
foram travadas as Batalhas dos Guararapes, no Município de Jaboatão,
Estado de Pernambuco, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, subordinado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do
Departamento de Assuntos Culturais
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2.° O Parque abrangerá as
áreas definidas pelo Decreto número
57.273, de 16 de novembro de 1965, e
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constantes da escritura lavrada às

rõ-

lha 10 a 14v. do livro próprio da Delegacia do Serviço do Patrimônio da

União, em

Pernambuco,

em 25

(le

agôsto de 1970, inscritas nos Livros do

Tombo, ínstdtuídos pelo Decreto-lei
n." 25, de 30 de novembro de 1937.

Art. 3.° O Parque será dirigido, na
fase de implantação, por um Administrador designado pelo Ministro da
Educação e Cultura, por indicação (:0

Diretor do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
§ 1.0 O Administrador será asststírto
por uma Comissão de Assessoramento

composta de 4 (quatro) membros. indicados pelo Ministro da Educação e
Cultura, pelo Govêrno do Estado de

Pernambuco e pelas Prefeituras J:\1unicipais do Recife e de Jaboatão.
§ 2.° O Ministro da Educação e 011[tura baixará portaria regulando as
atividades e competência da Administração do Parque.
Art. 4.° O Banco Nacional de r-Iabitaçâo financiará, durante o exerci-

cio de 1971 e 1972, a construção de um
núcleo residencial, com unidades oe
custo módico, para atender ao deslocamento das famílias que atualmente
ocupam as habitações existentes na
área referida no artigo 2,°, obedecidas
aS normas da política habitacional do
Govêrno.
Art. 5.° O Ministério da Educação
e Cultura fará constar de suas propostas orçamentárias a partir do exercício de 1972 dotações explicitas para
o cumprimento do disposto neste Deereto, obedecidos os critérios gerais
estabelecidos para a elaboração dos
projetos de lei orçamentária da União.
Parágrafo único. Para atender às
despesas no exercício de 1971, o Ministério da Educação e Cultura poderá solicitar, se necessário, a aberDECRETO Nl?

tura de crédito especial, obedecida a
legislação em vigor.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de abril de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Jarbas G. passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO NÇI 68.528 ABRIL DE

DE

20

DE

1971

Autorização para funcionamento cta
Faculdade de Educação "Campos
sauer-, S. P.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIT, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, ::>.1terado pelo Decreto-lei 11" 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo e:!11 vista o
que consta do Processo nv 107 de 1971,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. te Fica autorizado o funcionamenti' d.a Faculdade de Educação
"Campos Salles", mantida pela Associação
Educativa "Campos Salles".
COm sede na capital do Estado -te Silo
Paulo,
Art. 29 mste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncaçâo revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de abril de 1971;
I50O? da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

--68.529 - DE 20 DE

ABRIL

DE 1971

Reclaesifica cargos em comissão, transforma função gratificada em cargo
em comissão. cria e suprime junções gratificadas no Quadro de Pessoal
do Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181, itens II
e lU, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada. na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das funções gratificadas do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente _. do Ministério da Educação e Cultura, resultante
da adaptação à estrutura estabelecida pelo Decreto no 67,325, de 2 de
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outubro de 19'70, alterado pelo Decreto nc 68.060, de 14 de janeiro de 1971,
-e pelo Regimento Interno da Divisão de Segurança e Informações, aprovado pela Portaria nc I1-BsB, de 13 de janeiro de 1971, do Ministro da
Educação e cultura.
Art. 29 As despesas com a execução deste Decreto serão custeadas
pelos créditos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
-revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉJHcr
Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 1° foi publicado no D. O. de 23-4-71,

cíonar no pais pelo Decreto n.. . 14.548,
de 16 de dezembro de 1920, para incorporar o patrlmónlo líquido, no Bra,Declara de utilidade pública o Colégio
sil, da Alliancc Assurance Company
São José, com sede em Bauru, EsLimited, com sede em Londres, Intado de São Paulo.
__glaterra, e elevar, em conseqüência, o
capital destinado às suas operações de
O Presidente da República. usando
seguras em território nacional, de
-rta atribuição que lhe confere o arCr$ 500.000,00 (quinhentos mil crutlgo 81, item III, da Constituição e
zeiros) para Cr$ 1. 737.068,75 (hum
.atendendo ao que consta do Processo
milhão, setecentos e trinta e sete mil
M. J. nc 6.332, de 1970, decreta:
e sessenta e oito cruzeiros e setenta e
Art. 19 E' declarado de utilidade
cinco centavos), conforme deliberação
pública nos termos do artigo 19 da
de suas Diretorias em reunião realiLei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
zada a 19 de maio de 1970.
combinado com o artigo 19 do RegaArt. 2° Ficam canceladas a auto'lamento aprovado pelo Decreto nv ..
rização e a Carta-Patente concedidas
Bü.517, de 2 de maio de 1961, o <':0à Alliance Assurance Company LiIégtc São José, com sede em Bauru,
mited para funcionar no País.
Estado de São Paulo.
Art. 29 A sociedade incorporadora
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
sucederá a incorporada em todos os
vigor na data de sua publicação, revodireitos e obrigações, e continuará a
gadas as disposições em contrário.
operar em seguros dos Ramos EleBrasília, 22 de abril de 1971;
mentares.
1509 da Independência e 839 da
Art. 4.... JS'3te Decreto entrará em
República.
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Brasília, 2:;: de abril de 1971;
1509 da Independência e 83" da
República.
DECRETO N'·' 68.531 - DE 22 DE
DECRETO

N9 68.530 ABRIL DE 1971

DE

22 DE

A3IUL DE 1971

sconceae autorização a SOciedade Se-

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

guradora Estrangeira para incorpo-

-rur poirimônio líquido de congênere,
-aurneniusuic o capital de suas ope.rccões para runcionamento da incoruortuui.

o Presidente da República, usando
'das atribuições que lhe confere o arUgO 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização a
The London Assurance, com sede em
Londres, Inglaterra, autorizada a run-

DECRETO NQ 68.532 -

DE

22

DE

ABRIL DE 1971

Extingue o Grupo de Organização da
Nacional de Atividades
Comissão
Espaciais (GOCNAE) e cria o Instituto
de
Pesquisas
Espaciais
(INPE) •

O Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item 111,
tendo em vista o

República, usando
lhe confere o arda Constituição, e
disposto no artigo
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21 da Lei nv 4.533, de 8 de dezembro
de 1964 e as prescrições das Diretrizes
Gerais para a Polrtíca Nacíonat ,-,'o.
Desenvolvimento das Atividades Espaciais, decreta:
Art. 1Q Fica extinto o Grupo de
Organização da
Comissão Nacional
de Atividades Espaciais (GOCNAEJ,
Instituído pelo Decreto nc 51.133, de 3
agôsto de 1961.

Art. 2° Fica criado, subordinado ao
Conselho Nacional de pesquisas
(CNPq), o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).

Parágrafo único. O INPE é o prfncípal órgão de execução para o de-

senvolvimento das pesquisas espaciais, no âmbito civil, de acôrdo com
orrentação da Comissão Brasileira de
Atividades Espaciais (COBAE).

Art. 3Q Compete ao INPE:
apresentar ao CNPq p..r opostaa dos

a)

planejamentos e dos programas plurianuais e anuais de pesquisas espaciais, com a ordenação prioritária dos
projetos que os integram e a ídentífícação dos órgãos executores;
b) elaborar as propostas de contratos ou convênios a serem celebrados
com entidades nacionais, estrangeiras
ou Internacionais, submetendo-as à
apreciação do CNPq;
C) executar atividades e projetos ce
pesquisa espacial, diretamente, ou
mediante contrato ou convemo com
outros órgãos de execução nacionais,
estrangeiros ou Intemacionare:
d) de acôrdo com
orientação do
CNPq, realizar a coordenaçao e o COI1trôle técnico das atividades e projetos de pesquisa espacial das instituições nacionais CIViS de pesquisa e
ensino;
e) promover a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e tecmcos ; organizar cursos especíahzados
ou cooperar na organização dos mesmos; conceder bolsas de estudo ou
de pesquisa e promover estagies em
mstttuíçóes técmco-cientrncas e em
estabelecimentos industriais do Pais
ou do ExterIor;
j) manter intercâmbio de informações científicas com ínstltuíções nacionais, estrangeiras e internacionais,
que se dedicam a atividades espaorais:
g) promover,
com aprovação ao
CNPq, conferências Internacíonais,
simpósios e outros conciaves cientificas e participar dêles:

EXECUTIVO

h) emitir pareceres e sugestões reta-tívas aos assuntos de atividades espac.uís e correlatas.
Art. 4Q O INPE terá a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Diretor
l i - Direção-Geral
UI - Direção Cientifica
IV - Direção AdministratIva.

Art. 5Q O Conselho Diretor é conetttuido dos seguintes membros:
I - Presidente dó CNPq (Presidente do Conselho Diretor)
II - Diretor-Geral do INPE (Membro nato)
IH - Diretor CientIfico do INP.E
(Membro nato)
IV Representante do Estam..Maior das Forças Armadas .
§ jc Poderão vir a integrar o Conselho Diretor, por proposta do CNl-'ll
ao Presidente ua Repunnca, representantes de outros orgaos e entidades.
§ av OS representantes do EstacoMaior das Forças Armadas e de outros órgãos e entidades serão nomea-.
dos pele Presidente da República, por,
mdícação dos orgaos que representam.
Art. 6l? Cabe ao Conselho Díretcr
a supervísâo geral das atividades desenvorvídas pelo IN.t'E, mediante o.
exame de planos, programas e orçamentos e a apreciaçao final dos resultados, das prestaçóes de contas e
rctatonos anuais.
Art. 7Q A Direção-Geral, exerctue.
em cormssào por um Diretor-Geral,
nomeado pelo Presidente da Repubtíce por proposta do Presidente ao.
CNl-'q, incumbe dirigir as atrvídadee.
do INPE.
§ 1c O Diretor-Geral do INPE será
substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Diretor Cientiftcu.
§ 2Q Cabe ao Diretor-Geral representar o INPE.
Art. 8Q A Direção Cientifica, exercida em comíssáo por um DIretorCIentifico,
designado pelo DiretorGeral do Instituto, cabe propor e executar o programa de atividades toe..
moas e cientificas do INPE.
Art. 99 A Direçao Admmístratíva,
exercida em comissão por um niretor-Admimetratlvo, designado pelo
Diretor-Geral do Instituto, cabe a coordenação e execução das atividades
administrativas' do INPE.
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Art. 10. O INPE, ouvido o CNPq,
poderá solicitar assessoramento a
qualquer órgão público ou entidade
privada.
Art. 11. Os recursos para manutenção e desenvolvimento dos serviços e execução das atividades do Instituto provtrâo de:
1 - Dotações Orçamentárias;
11 - Créditos suplementares e especíafs ;
lU -

Subvenções;
IV - Doações, legados ou outros
auxilias com ou sem ftnalidade específica, que receber de pessoas físicas
ou jurídicas, nacionais, estrangeiras
ou mterriactonats:
V - Rendas de serviços prestados
ou rendas eventuais de qualquer na.tureaa ,
§ 19 As propostas do INPE para os
Orçamentos-programas Anuais e Or-çamentos Plurianua1s de Investimentos serão encaminhadas ao Conselho
Nacional de Pesquisas.
~ 29 A utilização dos recursos financeiros atribuídos ao INPE sere,
.em cada exercrctc, objeto de prestação de contas ao CNPq.
Art. 12. Os serviços do INPE poderâo ser executados por:
I - servidores do CNPq ou de seus
institutos subordinados, postos a sua
dísposrçao:
II - servidores da Administração
Federal, requisitados pelo Presidente
do CNPq, na forma da legfslaçao, e
postos a sua dísposíçãc:
lU - pessoal dos Quadros das Administrações Estaduaía e Municipais
e de entidades privadas, mediante entendimento com os órgãos Interessa..
dos'
IV - empregados contratados pelo
regime da Iecislacâo trabalhista;
V - especialistas, contratados por
período de tempo determinado, de
acôrdo com a legislação trabalhista,
na forma do art. 96 do Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967;
VI -'-- pessoal eventual; na forma
-do art. 111 do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 19.67, observado o
disposto no art. 81' do Decreto número 67.561, de 12 de novembro de
1970.

Art. 13. Passam a constítuir patrimônio do CN.t>q, sob a jurisdição do
INPE; todos os bens, móveis e imóveis,
que constituem o patrimônio do
GOCNAE.
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Art. 14. Ficam automàtácamente
transferidas para o INPE as dotações
orçamentárias, destinadas ao ......•
GOCNAE, no corrente exercício financeiro, bem como todos os seus direitos, obrigações, encargos e responsabilidades.
Art. 15. Enquanto não forem nomeados, pelo Presidente da República, os membros do Conselho Diretor
e o Diretor-Geral do INPE, os respectivo.'; encargos serão exercidos.
sem solução de continuidade, pelos
dirigentes do GOCNAE.
Art. 16. A organização e funcionamento do INPE serão disciplinados
em regimento interno, proposto pelo
Diretor-Geral do Instituto e submetido, pelo Presidente do CNPq, à aprovação presidencial.
Art. 17. âate Decreto entrará em
' vigor na data de sua publicação, ncando revogados o Decreto nv 51.133,
de 3 de agôsto de 1961 e demais disposições em contrário.
Brasilía, 22 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DECRETO NQ 68.533 ABRIL

DE 23 DE

DE 1971

Retifica o enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Ministério
da Fazenda, e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de Julho de 1960,
e o que consta do Processo número
6.241-70 do Departamento Adruímetrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma na
relação nominal anexa, o enquadramenr c dos cargos, funções e empregos
de Ministério da Fazenda, abrangidos
pela Lei no 3.780, de 12 de julho de
H160, aprovado pelo Decreto nv 56.386,
de 19 de junho de 1965 e retíftcado
peio de nc 64.680, de 11 de junho de
1969.

Parágrafo único. A retificação a
que se refere êste artigo prevalece.
para todos os efeitos, a partir de l'
de julho de 1960.
Art. 29 Em conseqüência do dtsposto noart1go anterior, são considera-
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dos revistos os quantitativos de car..
gos que compõem as séries de classes.
e classes alteradas.
.
Art. 39 lJ:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1971;
lbOg da Independência e 83Q da
República.

do Decreto número 36.291, de 5 dsoutubro de 1954.
Art. 2° âate Decreto entrará em,
vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 23 de abril de 1971;
150° da Independêncra e 83° da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

O anexo mencionado no art. 19 foi

DECRETO

N° 68.535 -- DE 23 DE
ABRIL DE 1971

pubücado no D. O. de 26-4-71.
DECRETO N° 68. b34-ABRIL DE 19

DE

23

DE

i1

Exclui da Parte Suplementax da Tabela
ünica de Extranumeráriosmensalistas do Ministério da Fazenda, ex-empregados à28 Emprêsas

Incorporadas ao Patrimônio Nacional, extingue as respectivas junções,
e dá outras providências.
O Presidente da Republíca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição,
e tendo em vista o q ue consta dos
Processos números 361 e 502, de 1970,
do Departamento Admmistrattvo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam excluídos da relação
nominal constante da Tabela anexa
ao Decreto número 3íL291, de 5 de outubro de 1954, retificado pelo de número 37.431, de 7 de junho de 1955,
suprimidas as respectivas funções, os
nomes dos servidores Hugo Ribeiro
Bessa, Artífice, referência ~2, Alcindo
Luiz de Assis, Revisor, referência 19,
Abel Souto Villela e Lourival Dallier
Pereira, ambos ocupantes da função
de Redator-Auxiliar, referência 24, da
Parte Suplementar na Tabela única
de Extranumerários-Mensalistas, do
Ministério da Pazenda ,
Parágrafo único. A exclusão e
supressão de que trata êste artigo
. vigoram a partir da data da vigência
,

DECRETO N'? 68. 53õ -

Dispõe sõbre a alienação .te imóveis.
da União, sob a aâmínistracão da.
Coordenação do Desenvolvimento de
Brasília (CODEBRASJ, em Braeilia, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
aa atribuição que lha confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e de acôrdo com o artigo 195 do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de'
1967, decreta:
Art. 1° Poderão ser alienados
pela Coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBRAS), em nome da União, os imóveis adquiridos
pelo Grupo. de Trabalhe de BrasiUa
e situados na Quadra CS, do Setor
Hoteleiro Sul, no Distrito Federal.
Parágrafo único. A alienação sefará com observância das normas.
estabelecidas no Titul.) XH do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, dando-se ao produto .da
venda a destinação indicada no § 1-'
do artigo 14 do Decreto-lei número
76, de 21 de novembro de 1966.
Art. 2° aete Decreto entrará em:
vigor na data de sua publicação, ie-.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de abril de 1971;:
L50° da Independência e 33° da,
ecepública ,

EMÍLIO G. MÉDIC!

Antônio Delfim Netta
João Paulo dos Reis vezzcse
DE

24

DE ABRIL DE

1971

Declara luto oficial

O Presiden te da República
Considerando ter falecido, em Pôrto Príncipe, o Doutor François DuvaIíer, Presidente vrtaucio do Haiti;
Considerando os laços de amizade existentes entre o Brasil e aquêle pais ...
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Artigo único. E' declarado luto oficial em todo o País, por três dias,
em sinal de pesar pelo falecimento do Doutor François Duvalier, Presidente vitaucto do Raiti.
Brasília, 24 de abril de 1971; 150g da Independência e 83g da República.
EMíLIO U. MÉDICI
Attreáo Buzaid

DECRETO NQ 68.537 ABRIL DE H:l71

DE

24

DE

Retifica o Decreto n/Í,mero 66.163, de
4 de fevereiro' de J970 que autorizou o funcionamento da Faculdade
de Ciências Econômicas e Contabeis de Londrina, "(/.O gsuiao do Paraná.

O Presidente da República, usando
oa atribuição que lhe confere o aruígo 81, item lII, da Constttuíçâo,
decreta:
Art. 1.° Fica retificado, na forma
a.oaíxo, o Decreto número 63.163, de
4 de fevereiro de 1970, que autorizou
o funcionamento da Faculdade de
Ciências Econômicas e Contábeis de
Londrina, no Estado do Pararia.
No artigo 1°, onde se lê:
"Fica autorizado o funcionamento
da Faculdade de Ciências Econõmícas e Contábeis de Londrina no Estado do Paraná."
Leia-se:
"Fica autorizado o funcionamento
do Curso de Graduação em Adm1nístração da Faculdade Estadual de
Ciências Econômicas e Contábeis de
Londrina, no Estado do Paranâ ,
Art. 2° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1971;
150° da Independência e e3° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarmno

DECRETO NQ 68.538 ABRn. DE 1971

DE

2-4:

DE

Aplica dZsposições do Decreto número 57.775, de 10 de fevereiro de
1966, a militares nomeados ou eesignados para a Escola Nacional de
Informações e dá outras orooíaén-

cIas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, deereta:
Art. 19 Aplica-se o dísposto no artigo 1Q do Decreto nc 57.775, de 10 de
fevereiro de 1966, ao militar da ativa

que Iõr nomeado ou designado para
exercer cargo na Escola Nacional de
Informações. criada pelo Decreto número 68.448. de 31 de março de 1911.
Parágrafo único. lt extensivo a.DS
militares que forem designados para
freqüentar cursos na EsNI, o disposto
neste artigo.
Art. '2'? A requisição de SerillJ01BS
públicos, para a Escola Nacional de
Informações, será sempre atendida P[){1
órgãos ou repartições públicas, bem
como por autarquias, emprêsas ~Dl1.
cas e sociedades de economia l1l1st"",
.sem prejuízo de vencimentos e vau
tagens a que os mesmos fazem j us em
seus cargos ou empregos de caráter
efetivo.
Art. 3° Aplica-se aos civis e mítitares em serviço na Escola Nacional
de Informações o disposto no § a" 0.0
artigo 7'? da Lei ne 4.341, de 13 de junho de 1964.
Parágrafo único. Para os efeitos
dêste artigo, os civis, sem vínculo com
o serviço público, designados para freqüentar cursos na EsNI, poderão ser
considerados em serviço na Escola
mediante proposta do Diretor ao
Chefe do Serviço Nacional de Intermações.
Art. 49 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rovogadas as disposições em contrário.
BrasHia, 24 de abril de 1971;
150~
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aaalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Márcio de Souza e Mello

DECREI'O Nv 68.539 ABRIL DE 1971

DE

24

DE

LJispõe sôbre o enquad.ramento de servidor do Ministério da Aeronáutica
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta. do Frc-
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é considerado excedente, ficando suprimido a partir de 1,6 de tulhc de

cesso nv 32.740-70, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civn

de-

19.80.

ereta:
Art. 19 Fica alterado o Quadro «c
Pessoal -

Parte Permanente -

Ministério

da Aeronáutica,

EXECUTIVO

de

para se

considerar enquadrado deftmtivameute na série de classes de Serviçar. có-.
digo GL-lü2.6.B, a partir de 1 de julho de 1960, Oscarinc Moraes Lourinho, que ocupava, na data da "i
gêncla da Lei nv 3.780, de 12 de j'llho de 1960, a função de Servica., re
ferência "19", da então Tabe~a ~k·
méríca Especial de Extranllmerário-

Art. 2Q O órgão de Pe,53<Jai Civil do
Ministério da Aeronáutica provícenciará a expedição dos ates complementares e declaratórios decorrentes
da aplicação do presente Decreto.
Art. 39 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril dê 1971;
150t;> da Independência e 83° da
República.

Mensalista da Base Aérea de Belém.
Parágrafo único. O cargo enquadra-

EMÍLIO G.

do ~ por fôrça do disposto neste aitigo

Márcio de Souza e Mello

DECRETO Nl? 68. 540

~ DE

26

DE ABRIL DE

MÉDICI

1971

Fixa a éMstribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em
cada pôsto, das junções privativas e gerais dos Oficiais do Exército, a
Vlgora1' a partz7 de 25 de ab111 de 1971.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Artigo <51, nem iIl, da Oonstatuíção e tendo em vista o § 1." do Art. 36 da
Lei nc 4.448, de 29 de outubro de 1964, decreta:

Al't,, 1." São os eretívos alobaís das Armas. atualmente em vigor, dístríbuídos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada pôsto,

pelas funções gerais (QEMG e QSG) e pelas funções privativas, da seguinte forma:

Pôsto

Ce!

o»

(c)

Ten Ce!
(d)

(c)

Major
(f) (g)

Armas e QMB

Funções
privativas

Funções
gerais
(QEMG e
QSGl

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

4!
25
19
17

106

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

83
41
52
47

264
111
106

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

217
89
149
115

270
94
428
74

43
99
4

Efetivo
previsto
por pôsto
(a)

354

704

O

1.436
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PôSLo

I
I

Armas e QMB

r

I
I
I
I

(j)

I
I

!

\

I
I

lI'!

Ten
(])

2'? Ten

privativas

I

I

Cap

Funções

I

Infantaria
Cavalaria
Artdlharía
Engenharia
Comunicações
Material bélico

I

I

I

587

224

I
I
I
I
I

333
279
105 (h)
154 (i)

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

I,

588
203
294

Engenharia
Comunicações
Material bélico

,130
77
I

I
i

I
I

112

Q S G)

I

~----,

349
211
238
21
1
1

(
(
(
(317
(
(
(

.

I

I

I
I
I
I
I

'I

I

Observações:

Efetivo fixado pela Lei númemero 5.394, de 23 Fev 68 e pelo Decreto-lei nc 637, de 18 Jun 69, sendo
dêste último Decreto-lei já Incluídos:
1 (um) Coron...al, 4 (quatro) TenentesCoronéis, 13 (treze) Majores, 22 (vinte e dois) Capitães e 33 (trinta e três)
tos Tenentes;
(b) Há 4 (quatro) funções privativas de Comunicações, qUe podem serexercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados, oriundos
das demais Armas (Art. 47 do Decreto nv 48.861, de 13 Ago 60);
c) Há 3 (três) funções privativas de
Material Bélico, que podem ser exercidas por oficiais do Quadro de Materia.! Bélico, nâo numerados, oriundos das demais Armas (Art. ':18 do
Decreto nc 48.861, de 13 Ago 60);
(d) Há 11 (onze) funcões prívativas de Comunicações, que- podem ser
exercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados, oriundos
das demais Armas (Art 47 do Decreto
.n Q 48.861, de 13 Ago ti(l)·;

1.721

I

!I
I
i
I

2.500

I

I
I
I
I
I
I

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material bélico

(a)

.L~_~_

.

I

I
(a)

I

~~~. ."~~L~~~~l~

Funções II Efetivo
gerais 1 previsto
(QEMG e I por pôsto

I
I Variável
I (Lei nc
I 5.394-68)
!

I

(e) Há 14 (quatorze) funções prtvatdvas de Material Bélico, que podem
ser exercidas por oficiais do Quacl.lO

de Material Bélico, não numerados,
oriundos das demais Armas e, deixaram de ser computadas 4 (quatro)
Iuncões privativas de Tenente-Coronel "do Quadro de Material Bélico, que
podem ser exercidas por afiei <tis das
Armas com o curso de Manutençã.... de
Armamento ou Manutenção Auto da
EsMB, ou equivalente, conforme a OM
em que figurarem (Art 48 do Decreto
nv 48.861, de 13 Age 60 e Portaria Reservada nv 041-66);
(f) Há 24 (vinte e quatro) funções
privativas de Comunicacões que podem ser exercidas por oficiais da Arma de Oomunícacôes, não nurna.a.r IS,
oriundos das demais Armas (Att 47
do Decreto nc 48.861, de 13 Ago 60);
(g) Há 26 (vinte e seis) funções
privativas de Material Bélico que podem ser exercidas por oficiais elo
ouadro de Material Bélico, não numerados, oriundos das demais Armas e,
deixaram de ser computadas 44 cquarenta e quatro) funções privativas de
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Major do Quadro de Material B.JUC1,

que podem ser exercidas por oficiais
das Armas com o curso de Manutenção de Armamento ou Manutenção
Auto da EsMB ou equivalente. conforme a OM em que figurarem lArt 48
do Decreto ns 48.8$1, de 13 Age 60 e
Portaria Reservada no 041-66) ;

(h) Deíxaram de ser computadas 13
(treze) funções privativas de Oaprtão
da Arma de Comunicações, que podem
ser exercidas por oficiais da Arma de
Comunicações, não numerados, onundos das demais Armas (Art. 47 do
Decreto nc 48.861, de 13 Ago 60),
(i) Deixaram de sei computadas 33
(trinta e três) funções privativas de

Capitão do Quadro de Material Béli-

co, que podem ser exercidas por ottcíaís do Quadro de Material Bélíeo,

não numerados, oriundos das demais
Armas e por oficiais das Armas com
o curso de Manutenção de Armamento ou Manutenção Auto da EsMB, ou
equivalente, conforme a OM em que
figurarem (Art. 48 do Decreto número 48.861, de 13 Ago 60 e Portaria
Reservada nv 041-6.fi);
(j) Existem apenas 811 (oitocentos
e onze) Capitães para preenchimento
das funções gerais. Ficam existindo
10 (dez) claros de Capitães nas tuuções gerais.
(l) Distribuição prevista. O efetivo
existente não permite atendê-la.
Art. 29 sete decreto entra em vigor
a partir de 25 de abril de 1971.
Brasília, 25 de abril de 19'11:
1'509 da Independência e 83'? na
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 68.541 ABRIL DE

DE

26

DE

1971

Dispõe sôbre a execução do Ajuste de
Complementação n Q 16 eôõre produtos das Indústrias Químicas derivarias do Petróleo, concluído entre
a Argentína, o Brasil, o México e
a Venezuela.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961,
que criou a Associação Latino-Ame-

EXECUTIVO

ricana de Livre Comércio, prevê, no
seu art. 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15 (1), 16 (1) e 99
(IV), da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do México e da Venezuela, com base nos
dispositivos acima citados, assinaram,
em Montevidéu, no dia 4 de dezembro de 1970, Protocolo estabelecendo
um Ajuste de Complementação sôbre
produtos das Indústrias Químicas derivadas do Petróleo;
Considerando que, em ouprímento
ao art. 17 do Tratado de Montevidéu,
e nos têrmos do art . 18 da Resolução
nv 99 (IV). o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução
no 227, de 8 de janeiro de 1971, declarou as dísposícôes do presente
Ajuste, que recebeu o no 16, compatíveis com os princípios do Tratado;
Considerando que o presente Ajuste
deverá entrar em vigor sessenta dias
após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu artigo 11, decreta:
Art. 19 A partir de 9 de março de
1971, as importações dos produtos especificados no art. 19 do Protocolo
anexo a êste decreto, originários da
Argentina, do México e da Venezuela
bem como dos países considerados de
menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai,
ficam sujeitos aos gravames e requisitos específicos de origem estipulados no seu Anexo I, obedecidas M
cláusulas e condições estabelecidas no
citado Protocolo.
Parágrafo único. As dispcsiçôes
dêste decreto não se aplicam às ímportações provenientes dos paísesmembros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente
necessárias ao cumprimento do diaposto neste decreto.
Art. 39 A comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52.087, de 31 de maio de
1963 e reestruturada pelo Decreto número 60.987, de 11 de julho de 1967,
acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Bra..,
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sü S. A., a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medidas julgadas
necessálias ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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çâo 225 de 8 de janeiro de 1971, õeclarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu o número 13, compatíveis com os princípios do Tratado;
Considerando que o presente Ajuste
deverá entrar em vigor sessenta dias
após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu artigo
9. decreta:
Q

Brasília, 26 de abril de 1971;
150!? da Independência e 83(1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboz,'l
Antônio Delfim Netto

o anexo mencionado no art. 10 foi
publicado no D. O. de 28-4-71.
DECRETO N.o 68.542

DE

26

DE

ABRIL DE 1971

Dispõe sôbre a execução do Aíuete ce
Complementação n." 13 sôbre produtos da Indústria Fonográfica, G0ncluído entre a Argentina, o erosu.

o México, o Uruguai e a Yenezueui.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961,
que criou a Associação Latino-Amencana de Livre Comércio, prevê, no seu
artigo 16, a celebração de Ajustes ele
Complementação por setores índustriaís, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16 (1) e 99 (IV),
da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotencíários da Argentina, do Brasil, do México, do Uruguai e da Venezuela, com
base nos dispositivos acima citados,
assinaram, em Montevidéu, no dia 4
de dezembro de 1970, Protocolo estabelecendo um Ajuste de Complementação sôbre produtos da Indústria Fonográfica;
Considerando que, em cumprimento
do artigo 17 do Tratado de Montevídéu, e nos têrmos do artigo 18 da.
Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolu-

,

Art. 1.0 A partir de 9 de março de
1971, as importações dos produtos especificados no artigo 1.0 do Protocolo
anexo a êste Decreto, originários dá
Argentina, do México, do Uruguai, da
Venezuela e dos países considerados de
menor desenvolvimento econômico l'elativo: Bolívia, Equador e Paraguar,
ficam sujeitos aos gravames e requisitos de origem estipulados no seu
Anexo I, obedecidas as cláusulas e
condições estabelecidas no citado protocolo.
Parágrafo único. As dispcsíçôesdcste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados neste
artigo.
Art. 2. O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes,
as providências eventualmente -ieces.,
sárlas ao cumprimento do
disposto
neste Decreto.
Q

Art. 3. A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALG, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de maio de
1963, e reestruturada pelo Decreto número 60.987, de 11 de julho de 19G'j,
acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil
8. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Q

Art. 4.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçãc,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasrlía, 26
de abril de 1971;
150
da Independência e 830 da
Q

...- tepública.

EMILIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 28-4-71.

ATOS

DECRETO N'? 68.543
ABRU, DE 1971

DE

DO PODER EXECUTIVO

26

DE

,

Concede
autorização a
estrangeiro
para ingressar, como cotista, em soeiedade comercial.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 2° do
artigo 6'?, do Decreto-lei nv 494, de
10 de março de 1969, e o que consta
do Processo MA no 3.181-71, decreta:
Art. I'? li: concedida autorfzacâc
ao cidadão alemão Ludwig Heínz, domiciliado e residente em Karlshuhe,
República Federal da Alemanha, para
Ingressar, na qualidade de sócio cotista, desde que preenchida a -condição do artigo 8° do Decreto-lei número 494, de 10 de março de 1969, na
Sociedade Comercial Renalpa Reflorestamento Comercial Ltda., confelindo às cotas os imóveis, adquiridos
no Brasil. antes do advento do Ato
Complementar ne 45, de 1969, situados no Município de Itararé, no Estado de São Paulo, devidamente descritos e caracterizados nas transcrições nc 9.029, de 17 de maio de 1966
no Livro no 3-M, às fls. 146, gleba
com 1.416.38ha, e nv 1.562, de 17 de
maio de 1966 no Livro nc 4-A. às rôlhas 259, gleba com 411.40ha do Cartório de Registro de Imóvei~ e Anexos da Comarca de Itararé do Estado
de São Paulo. cadastrados no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
Art. 29 Os imóveis de que trata o
artigo precedente serão utilizados em
reflorestamento,
mediante
projeto
aprovado pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBDF
Art. 39 ~ste Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1971;
da Independência, e 839 da
República.
150<;>

EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N'? 68.544- DE
ABRIL DE 1971

26

.JZ

Concede permissão, em caráter permanente. à emprêsa Indústria de
Meias Aço S. A., para tunaonar
aos domingos e nos dias feriados
civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constdtuição e tendo
em vista o disposto no artigo 7,l.',
§ 2.9, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.c 27,048, de 12 de agosto de
1949. decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e 1'2Iigiosos, a emprêsa Indústria de Metas
Aço S. A., estabelecida à Rua pom
João V, 592, na Capital do Estado oe
São Paulo, na' sua Seção de 'I'exturização e Enrolamento de Fios, observadas as disposições legais vigentes,
sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de abril de 1971;
150:> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 68.545 ABRIL DE 1971

DE

2ô

;)E

Reconhecimento da Faculdade de
Medicina do Norte do Paraná, ['R.

o Presidente da República, usando
das atribuições que .lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novemoro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nQ 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE - 1.170-70 e Doc. 95, do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 li: concedido reconhecimento
à Faculdade de Medicina do Norte
do Paraná, mantida pela Fundação de
Ensino Superior de Londrina
FESULON - com sede em Londrina,
Estado do Paraná.
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Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, H:vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de ~971;
1500 da Independência e 33Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDI.CI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N'? 68.546 - DE 26 DE
ABRIL DE 1971
Autoriza funcionamento da Facuuiade de Medicina de Barbacena, mantida pela Fundação Presidente An~
tõtuo Carlos, no Estado de Mina:;
Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o Artigo 47 da Lei nú-"
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo nc 214.545-71, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Medicina
de Barbacena, mantida pela Fundação
Presidente Antônio Carlos, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1971;
15()Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho.

DECRETO NQ 68.547 - DE 2-6 DE
ABRIL DE 1971
Cria, no Ministério da Marinha, o
Centro de Instrução de Ftuanarioe
de Pirapora.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 6° da Lei número '2.801, de 18 de junho de 195~,
decreta:
Art. 19 li: criado, no Ministério da
Marinha, o Centro de Instrução de
Pluvíártos de Pírapora, destinado à
formação, aperfeiçoamento e ao ades-

,3

EXECUTIVO

tramento do pessoal das categorias
profissionais - transportes fluviais da Marinha Mercante e demais atividades correlatas.
Parágrafo único. O Centro de 111;:;truçãc de Pluvíários, com sede na cidade de Pírapora, Estado de Minas
Gerais, é subordinado à Diretoria de
Portos e Costas.
Art. 29 No Centro de Instrucàc <413
Pluvíárlos de Plrapora. poderâc ser
criadas escolas necessárias ao .:1e.'):::;11vclvímento do Ensino Pronssronar
Maritimo.
Art. 3° O Ministro da Marinha natxará os atos necessários à execução
dêste Decreto.
Parágrafo único. Até que seja naixado o respectivo Regulamento. o
Centro de Instrução de Fluviários de
"Pirapora será regido pelo Regulamento para as Escolas de Marinha Ml'rcante.
Art. 49 mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
cando revogadas as disposições em
ü-

contrário.

Brasilia, 26 de abril de 1971:;
da Independência e 839 cb
República.
150~

EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO Nl? 68.548
ABRIL DE 1971

DE

27

13:&

Autorização para o tumciotuimenio da.
Faculdade de Formação de Prctes-

so-es do 19 Ciclo, da Fundação Büucacioruü do Agreste Alagoano, secrcda em Arapiraca -

AL.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, ce
acõrdo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 19.68, alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9 ce
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo n? 1QO. 753 de
1971, do Ministério da Educação e CUltura, decreta:
Art. 10. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Formação
de Proressôres do 19 Ciclo de Araptraca mantida pela Fundação Educacional de Agreste Alagoano, com sede
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no Mumcípto de Araptraca, Estado de
Alagoas.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publíeação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de
abril de 19?1;
150'? da Independência e a3!? da
República.
EMÍLIO G.

Wl.ÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.549 ABRIL DE 1971

DE

27

DE

Dispõe sôbre a execução do Aiuste de
Complementação n(l 11 sôbre Produtos da Indústria de Máquinas de
Escritório, concluído entre a Argen-

tina, o Brasil e o México.
o Presidente da República, usando

<la atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu aprovado pelo Decreto Le~islativo

de 3 de fevereiro de 1961,

f;lúe criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, prevê, no
seu artago 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores
industriais, matéria essa reguíamen~da pelas Resoluções 15 (1), 16 (1)
EfJ.•99 (IV), da Conferência das Partes
COntratantes do Tratado;
Considerando que os Plentpotençjários da Argentina, do Brasil e do
México, com
base nos dispositivos
acima citados, assmaram, em Montevídeu, no dia 18 de junho de 1970,
~.r.otocolo estabelecendo um Ajuste de
QOmplementação sôbre produtos da
Indústria de Máquinas de mscrttono:
Considerando que, em cumprlmento ao artigo 17 do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18 da
Resolução 99 (IV), o Comitê Executavo Permanente da ALALC, pela Resolução 208 de 21 de julho de 1970,
~clarou as disposições do presente
Ajuste, que recebeu o número 11,
compatíveis com os principias do 'rntraoo:
I
Considerando que o presente A.1l;lSte deverá entrar em vigor sessenta
dias apos ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu
â'rtigo 15 decreta:
Art. 19 A partir de 19 de setembro
de 1970, as importações dos produtos

EXECUTIVO

especificados no artigo 19 do Protocolo anexo a êste Decreto, originários
da Argentina, do México e dos países
considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia.
Equador e Paraguai, ficam sujeitos
aos gravames e requisitos específicos
de origem estipulados no seu Anexo
I, obedecidas as cláusulas e condições
estabelecidas no citado Protocoro .
Parágrafo único. As disposições
dêste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos paist:::s·
membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2Q O Ministério da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmen-te necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52.087, de 31 de maio de
1963 e reestruturada
pelo Decreto
número 60.987 de 11 de julho de 1967,
acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Projeto anexo, sugerindo as medidas julgadas
necessárias ao seu fiel cumprímenbv.
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barooea
António Delfim Netto

O anexo mencionado no art. F' foi
publicado no D. O. de 28-4-71.

DECRETO N9 68.550 - DE 27
ABRIL DE 1971

DE

Retifica o Quadro tmico de Pessoal da
Universidade Federal da Bahia, insPõe sobre a retificação do aprovettamento de funcionária na mesma
Universidade e dá outras prolliàen-

das.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ) a ~'
tígo 8~, item In, da Constituição, c

ATOS DO PODE:{

tendo em vista o disposto no artigo 39
do Decreto-lei nv 250, de 28 de fevereiro de 1967, e o que consta do processo nc 30.307, de 1970. do Departamenta Administrativo do Pessoal ctVil, decreta:
ATt. 19.
Fica retificado o Quadro
úmco de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, criado pelo Decreto nv
61. 710, de 21 de novembro de :i.967, e
alterado pelo de no 65.196, de 19 de
setembro de 1969, para efeito de ser
excluído um cargo da classe. de Oficial
de Adminlstraçâo, AF-201.12. A, ocupado por Angela Pepe Alves, e incluída
um cargo na classe de Assistente de
Administração, AF-602.14.A, e nêle
considerada aproveitada, a partir de
213 de fevereiro de 1967, Angela Pepe
Alves, na forma do artigo 39 do Decreto-lei nv 250, de 28 de fevereiro de

1967.

Art. 29 .

Na execução deste decre-

to. aplicam-se, no que couber, as dia-

posições do Decreto nv 65.196, de 19
setembro de ~969.

d~

Art. 39. àsto Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 197~;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICl

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 613.551 ABRIL DE 1971

DE

27 DE

Terna sem eteitc o Decreto n 9 65.435,
de 13 de outubro de 1969, na parte
que se retere a Henrique Gonzales e
Maria Olinda Lemanczuk, ocupantes
de cargos originários
da
extinta
Companhia Nacional de Naneçaçao
Costeira - Autarquia Federal, para
redistribui-Ios para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de Estradas
áe
Rodagem.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere D artígo 131, item lII, da Constituíçào, e
tendo em vista o que consta do Process-o nv 33.2137, de 1971, do Deoartamento de Administração do Ministério
dos Transportes, decreta:
Art. 1°.
Fica tornado sem efeito,
na parte a que se refere aos servidores
Henrique Gonzalee, matrícula n.s
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23.531 e Maria Olinda Lemancauk,
matricula nc 1.736, ocupantes de cargos originários da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal, o Decreto nc
65.435, de 13 de outubro de 1969, que
os redistribuiu, entre outros, do Quadro de Pessoal, Parte Suplementar do Ministério dos Transportes, para o
Quadro de Pessoal - Parte Espeeíal
- da Universidade Federal do Hio de
Janeiro.
Art. 2.° Ficam redlstribuídos para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, com os respectivos ocupantes, os seguintes cargos ao
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes:
- originários da extinta Companhia
<Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal.
Foguista CT-304.7

Henrique Gonzales
Cr$ 445,01)
(não constou do Decreto nc G8.U49,
de 13 de janeiro de 1971) .
O jicial de Administração -

Maria Olinda Lemanczuk.
Art. 39. O Ministério dos I'ransportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no prazo de 30 (trmta) dias, a contar da publicação oeste
Decreto, os assentamentos individuais
d·'J.S servidores aqui mencionados.
Art. 49. A redistribuição de que
trata êste ato não altera o regime jurídíco dos servidores que contdnuaráo
vinculados ao mesmo sistema previdenciário que usufruíam no órgão de
origem.
Art. 59. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 69.

Os servidores ora redísbrt-

buídos continuarão percebendo à conta

do crédito do órgão de origem até que
o orçamento do Departamento Nacic-
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aal de Estradas de Rodagem consigne
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumptímcnto
dêste ato.
Art. 79. li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de
abril de
197~;
150 9 da Independência e 839 da
Repúolica ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David

Anarecaa

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.552 -

DE

23

DE

ABRIL DE 1971

Retifica o artigo 1Q do Decreto :número
60.206, de 10 de fevereiro de 1967,
que retificou o de número 54.261, ae
4 de setembro de 1964, que retificou
o enquadramento dos cargos, funções
e empregos de funcionários do Ministério da Aeronáutica.

o

Presidente da República, usando

da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíção, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto nv 60.206, de lO de
fevereiro de 1967, que retificou o de ui?
64.261, de 4 de setembro de ~964:
No item I do artigo iv, onde se lê:
Mecânico de Aeronaves,
Código A-l 306-9B
José Ramalho Penetra
Leia-se:
Mecânico de Máquinas
Código a-i 306-9B
José Ramalho Ferreira.
Art. 29. ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Márcio de Souza e Mello

DECRETO Nº 68.553 _
ABRIL DE 1971

DE 28 DE

Extingue o Consulado do Brasil
Roma.

em

o Presidente da República. Usando
da atribuição que lhe confere a artigo 81 (item lII) da Constituíçáo; e
tendo em vista o disposto no artigo 27
da Lei nv 3.917, de 14 de julho de
1961, decreta:
Art. 19. Fica extinto o Consulado
do Brasil em Roma, República
da.
Itália.
Parágrafo único.
A Missão Díptcmátíca na Capital a que se refere este
artigo se encarregará do serviço oonsujar na jurisdição do Consulado era
suprimido.
Art. 2Q. f:ste Decreto entrará em
vigor sessenta (60) dias após sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasílía, 28 de abril de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza
DECRETO N9 68.554 ABRIL DE 1971

DE 28 DE

Reconhecimento do CUrso de Ciéncias
Contábeis, da Universidade Federal
de santa Maria - RS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Oonstátuíçâo Federal, de acõrdo com o artigo 47, ~a
Lei no 5.540, de 28 de novembro ce
1968, alterado pelo Decreto-lei no 842.
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo nc
CFE'-1.520 de 1970, do Ministério ca
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19.
E' concedido rcconnecrmento ao Curso de Ciências Contábeis
do Centro de Ciências Jurídicas, Ecúnômícas e Administrativas da Uni versídade Federal de Santa Maria, no Estadc do Rio Grande do Sul.
Art. 29. f'.ste Decreto entrara em
vigor na data da sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Br asilia, 28 de abril de
.i.971;
1509 da Independência e 133º da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

ATOS

DECRETO N9 68.555

DCl PODER.

DE 28 DE

ABRIL DE 1971

Regula o reconhecimento da isenção
do impôsto de importação para os
bens importados por emmrécoe jornalísticas e editôras e
dá outras
providências.
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DECRETO NQ 68.556 -

DE 28 UE

ABRIL DE 1971

Declara de utilidade púolica a Pretazui do Rio Negro, com sede em Sdo
Gaoriel da Cachoeira-Uaupés, Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arO Presidente da República, usantdgc 81., item IIl, da Constituiçao e
atendendo ao que consta do Processo
do da atribuição que lhe confere o arM. J. nv 10.507, de 1970, decreta:
tigo 81, item IIl, da Constituição, deArt. 19. E' declarada de utilidade
ereta:
pública, nos têrmos do artigo Iço da
Lei nO 91, de 28 de agõsto de 1835,
Art. 19 A isenção do ímpôsto de ímportaçâo, concedida às emprêsaa jorcombinado com o artigo 19 do Regunalístícas e edttôras, nos têrmos do
lamento aprovado pelo Decreto nv
Inciso X do artigo 15 do Decreto-Ieí
50.E-17, de 2 de maio de 1961, a Prelan.s 37, de 18 de novembro de 1966, ala do Rio Negro, com sede em Eào
abrange os bens destinados à compoGabriel da Cachoeira-Uaupés, Estado
síçâo, impressão e acabamento de lido Amazonas.
vros, jornais e
periódicos, Inclusíve > : Art. 29 nato Decreto entrará em
SUMi peças e sobressal-entes destinados
vigor na data de sua publicação, r03voa reparo ou manutenção, a critério do
gadao as disposições em contrário.
Oonselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e do
Brasília, 28 de abril de 197: .
1509 da Independência' e 83D (~â
Comércio, na forma da legislação em
República.
vigor.
Art. 2. 0 A matéria-prima e o mateEMÍLIO G. MÉDICI
ríal de consumo destinado às emprêsitreao Buzaid
sas mencionadas no artigo 19, sem
DECRETO N° 68.557
DE 28 D!':
similar nacional, poderão ter redução
ABRIL DE 1971
da alíquota "ad valerem", constante
na Tarifa Aduaneira, a critério do
Declara de utilidade pública a Casa
Conselho de Política Aduaneira do
do Ceará, em Brasilia, com .~ede em
Ministério da Fazenda, obedecidas as
Brasília, no Distrito Federal.
normas aplicáveis.
Art. 39 São isentos do ímpôsto de
O Presidente da República, usando
importação todos os bens já desemda atribuição que lhe confere o arbaraçados até a data da vigência dêstigo 81, item IIl, da Constituição e
t~ Decreto, sob têrmo de responsabiatendendo ao que consta do Processo
Iídade, com fundamento no Decreto
M J. nv 53.342, de 1970,
deorenc 66.125, de 28 de janeiro de 1970.
ta:
Art. 4 9 A isenção do ímpôsto previsArt , 1Q. E' declarada de utilidade
ta neste Decreto é restrita à importapública, nos têrmos do artigo L" da
ção feita diretamente pelas emprêsas
Lei no 91, de 28 de agôsto de ::935.
jornalísticas ou edltôras .
combinado com o artigo 19 do ReguArt. 59 1!:ste Decreto entrará em vilamento aprovado pelo Decreto nQ ••
gor 30 dias após sua publicação, revo50.517, de 2 de maio de 1961, a Ca.sa
gadas as disposições em contrário e
do Ceará, em Brasília, com sede no
expressamente, o artigo 1Q do Dec;Zto
Distrito Federal.
nv 66.125, de 28 de janeiro de 1970.
Art. 29. ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revoBrasília, 28 de abril de 1971;
gadas as disposições em contrário.
150.0 da Independência e 83. 0 da
República.
Brasília, 28 de abril de "!97l:
1509 da Independência e SS'? c'a
EMÍLIO G. MÉDICI
República.
Antônio Delfim Netto
EMÍLIO G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

sitreao.

Buzaid

A'ros

DECRETO N? 68.558 ABRIL DE 1971

DE

DO FODER EXECUTIVO

28

DE

Concede a Cigla - Construtora e Incorporadora de Goiás Ltda. o direito de lavrar minério de manganês,
no município de São João da Aliança, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição. nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Iel
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Oígta -Construtora e Incorporadora de Goiás
Ltda , concessão para lavrar minério
de manganês em terrenos de propmedade de Iracy Maciel, no lugar denominado Olhos d' Agua, distrito e, município de São João da Aliança, Estado de Goiás, numa área de setenta
e oito hectares, seis ares t: vinte e
oito centtares (78,0628 na.j , delimitada por um polígono que tem um ver
tlce a duzentos e trinta metros (230
m) , no rumo verdadeiro de três graus
e quinze minutos nordeste (3915' NE),
da casa de Iracy Maciel, e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: cento e setenta e seis metros (l 'rom)
oeste (W), quatorze metros (14 rn)
sul (8), cento e cinqüenta e quatro
metros Clõé m) oeste (W), cem metros
(100m) sul (8) quatorze metros (H
metros) oeste (W), trezentos e sessenta e dois metros (362m) sul (8), cinqüenta e quatro metros (54m) oeste
(W), quatrocentos e seis metros (406
metros) sul (8), sessenta metros (60
metros) oeste (W), trinta e seis metros (36m) sul (8), seis metros t6m)
oeste (W), quarenta e seis metros
(46m) sul (8), seis metros (Sm) ceate (W), duzentos e setenta e quatro
metros (274m) sul (8). trinta e alto
metros (38m) oeste (W), duzentos e
trinta metros (230m) sul (8), trinta
e quatro metros (34m) oeste (W), cento e quarenta e seis metros (l46m,
sul (8), vinte metros (20m) oeste
(W), sessenta e quatro metros (ti4ml
sul (8), oito metros (Bm) oeste (W),
sessenta e oito metros (68m) sul (8),
dez metros (10m) oeste (W), sessenta metros (60m) sul (8), oito metros
(Sm) oeste (W), cento e cinqüenta e
5e15 metros (l56m) sul (S). vinte me'
tros (20m) oeste (W), cento e cinco

metros (l05 m) sul (8), sessenta metros (Büm) este (E), trinta e oito metros (38m) sul (8), oitenta e quatro
metros (34m) este (E), sessenta e dois
metros (62) sul (8), sessenta e quatro metros (64) este (E), trinta e dOl~
metros (32) sul (8), cento e quatro
metros (104m) este (E), vinte e oito
metros (28m) sul (8), sessenta e eore
metros (62m) este (E), quinhentos
metros (500m) norte (N), setenta ~
dois metros (12m) este (E), quinhentos metros (SOOm) norte (N), sessenta
e oito metros (68 m) este (Ej, -Iuzentos e oitenta metros (200 m) norte
(N), trinta e oito metros (38m) este
(E). duzentos e quinze metros (215m)
norte (N), trInta metros (30m) este
(11;), duzentos e cinqüenta e dois metros (252m) norte (N), vinte e seis
metros (26m) este (E), quatrocentos
e oitenta metros (480m) norte (N).
Parágrafo Único. Esta concessão fíca sujeita às estipulações do Regulamenta aprovado pelo Decreto mimero 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nv 3 de 30 de abrIl qe
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrr...
gado a recolher aos cofres públícoe,
na forma da Lei, os tributos devidos
a. União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto na Lei numero 4.425, de 8 de outubro de 1964..
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Códtsc
de Mineração.
Art. 4? As propriedades vizinhas eb··
tão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mínístérto das MInas e Energta..
Art. 69 Revogam-se as dísposíçõea
em contrário.
Brasflla, 28 de abril de 1971;
1509 da Independência e 83? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 68. 559

~

DE 28 DE

ABRIL DE 1971

Declara
de utilidade pública,
paTa
fins de constituição de servidão,
faixa de terra âestituuia à
uma
passagem de linha de transmissão
entre os municípios de Quix].àá e
Russas, no Estado do Ceará.

o Presidente da República, usan-

do da atribuição' que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 . Ficam declaradas de utáhcade pública, para fins de constituição
oa servidão administrativa, as áreas
de terra situadas .na faixa de 100
(cem) metros de largura, tendo corno
eixo a linha de transmissão a ser es-" __
tabelecida entre Banabuíu e Russas,
1l0S municípios de Quixa'Clá e Russas,
Estado do Ceará, tendo sido o respectivo projeto aprovado por ato do Díreter-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
processo DNAEE no 9.059-67.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a ccnstítuíçâo de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da Iegrslaçâo vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha
de transmissão ref-erida no artigo 19.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concassionáría de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprtetários das áreas
de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que rÓI'
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem

danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A Companhia
Hídro ElétrIca
do São Francisco poderá promover,
em Juízo, as m-edidas necessárfas a
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas
através a Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1971·
1509 da
Independência e -83'.' d~
República.
EMíLIO G. MÉDICI
o'

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.550
ABRIL DE 1971

DE 28 DE

Declara
de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão.
uma faixa de terra destinada
à
passagem de linha de trtmsmieséo
no Estado da Paraiba.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilíôade pública, para. fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 20 (vinte) metros de
largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação de Pedra Lavrada, munícípíc d-e Picuí e a
subestação de Serfdó, município doe
Soledade, ambas no Estado da Paraíba, cujo projeto foi aprovado por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de águas e Energia Elétrica, no processo MME nc 706.477-69.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fiz-er ne-

ATOS nc

PODEU

cessárto, para a passagem da linha
de transmissão referida no artigo I'?

Art. 3" Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da Companhia Hidro Elétrtaa do
São Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessíonárta de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegrá ~
ficas ou tel-efônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou rcconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra via pratdcável .
§ 19 Os propríetárlos das áreas
de
terra atingidas pelo ônus limitarão, o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
oompatdvel com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A Companhia
Hidro Elétrica
do São Francisco poderá promover,
em Juizo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas
através da Lei nv 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 49 àste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con trárto.
Brasília, 28 de abr11 doe 1971;
1509 da Independência e 83° da
República.
EMíLIo G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.561

DE 28 DE

ABRIL DE 1971

Declara
de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada
à
passagem de linha de transmissão
no município de São Lourenço da
Mata, no Estado de Pernambuco.

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

EXECUTIVO

artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Agua3, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam d-eclaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 22 (vínte e dois) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a seccíonadora
de Pau Ferro e a subestação de São
Lourenço da Mata, ambas no município de São Lourenço da Mata, no
Estado de Pernambuco, cujo projeto
foi aprovado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica. no processo
MME nc 7ú6.218-69.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Hldro Elétrica do São Francisco
a promover a constituíçâc de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigen te, onde tal se ríaer necessário, para a passagem da Unha
de transmissão referida no artigo 19.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constttuicão de servídão administrativa necessária em favor da Companhia Hídro Elétrica do
São Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa conc-essionária de praticar
todos OS atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou 1'8construções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§

19 Os proprletát'íos das áreas

de

terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que rõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êlea, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte,
§ 2Q A Companhia
Hidro Elétrica
do São Francisco poderá promover,
em Juízo, as medidas necessártas à
constituição da servídão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n» 3.365, de 21 de junho de
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1941, com as modificações introduzidas
através a Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4° ãste Decreto entrará em vlg or na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1971;
1500;> da
Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 68.562 ABRIL DE 1971

DE

28

DE

Declara de utilidade publica, parrz
fins de desapropriação, em favor da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS -, imóvel situado em municipio do Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição:
de conformidade com o que dispõe o
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, Com as alterações constantes
da Lei no 2.786, de 21 de maio de
1956; tendo em vista o artigo 24 da
Lei no 2.004. de 3 de outubro de 1953:
e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro 'S. A. - PETROBRAS - construir uma estação repetidora do sistema de telecomando,
tele-sinalização, telemedidas e telecomunicações do Oleoduto Rio-Belo
Horizonte (TORGUA), decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
em favor da Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS uma área de
164,02 m2, situada na antiga Fazenda do Alto da Serra, no Morro da
Bar-âeira, entre os municipios de Petrópolis e Magé, no Estado do Rio
de Janeiro, de propriedade da Companhia Fiação e Tecidos Cometa S.A.,
destinada à construção de uma estação repetidora do sistema de telecomando, tele-sinalização, telemeclidas
e telecomunicações do Oleoduto RioBelo Horizonte (TORGDA), conforme indicações constantes da planta
PETROBRAS nv 1.500-B-140-11, que
com êste baixa, assim descrita:
6,80m - rumo 88'?50' SE
- 16,70m - rumo 60'?45' SE
- 12,00m - rumo 33Q42' SW
- 23,50m - rumo 38'?20' NW

Art. 2Ç1 A Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS ~ fica autorizada
a promover, na forma da legtslaçâo
vigente, com seus recursos próprios, a
desapropriação do referido imóvel,
amigável ou judicialmente.
Art. 3'? A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos têrmos do artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4'? ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1971;
ISO'? da Independência e 830;> da
__ República.
EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N° 68.563
ABRIL DE 1971

DE

28

DE

Declara de utilidade pública, -oura
fins de constituição de ncr-ouião, v.,ma
faixa de terra destinada à passagen~,
de linha de transmissão no Bstruio
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição c
tendo em vista o disposto no artãgo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constátuição de servidão administrativa, as
áreas de terra 'situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação
do município de São Pedro D' Aldeia
e a Cia. Nacional de Alcalls, no distrito de Arraial do Cabo, munlcípío
de Cabo Frio, no Estado do Rio de
Janeiro, cujo projeto foi aprovado
por ato do Diretor-Geral do De)Jd,l'-
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tamento Nacional de Aguae e Energia Elétrica, no processo
DNAEE
n- 552-66.
Art. 2° Fica autorizada a Oenta-aís
Elétricas Fluminenses r:;. A. a promover a constituição de servidão acministrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária, em
favor da Centrais Elétricas Fluminenses S. A., para. o fim indicado,
a qual compreende o direito atrrburdo à emprêsa conccssionárla de praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da meneionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefôníoasvauxilíares, bem como suas possívels alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área
da servidão através do prédio se1'víente, desde que não haja outra via
praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas ele
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas '1.0 que
Iôr compativel com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüêncía, da prática, dentro das mesmas,
de
quaisquer atos que embaracem
ou causem danos, incluídos, entre
êles, os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas Flumínenses S. A. poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à
constituição da servidão admíntsrrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no
Decreta-lei na 3.365, de 21 de Junho
de 1941, com as modificações mtroduzídas através da Lei nv 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 40 1l::ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrano.
Brasília, 28 de abril de 1971;
150° da Independência e 1:13° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

A ntónic Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.564 ABRIL DE 1971

DE

29

DE

Retiistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministério da Fazenaa
para o
Ministério
das Minas e
Energia, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
aas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, ~
tendo em vista o disposto no artigo
1)9, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
oe fevereiro de 196'1, decreta:
Art. 19 Fica redistribuido para 'J
Celuadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério das Minas e Energia,
com o respectivo ocupante, 1 (um)
cargo de Apontador Fiscal, nível 10-B,
ocupado por Geraldo Vieira de Rezende, integrante do Quadro de Pessoai - Parte Especial, do Mlmstéríc
da Fazenda, oriundo da extinta Companhía Urbanizadora da Nova Capi
tal do Brasil (NOVACAP).
Art. 2!? A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situe
çao que, em virtude de síndícâno-a
inquérito administrativo ou revisão a~
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às nocmas administrativas em vtgor .
Art. 3!? O órgão de pessoal do MI..
nístérío da Fazenda remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao do Ministério das Minas e Energta o assentamento individual do servidor mencionaco no artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério das Minas e Energia
consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante do
cumprfmento dêste ato.
Art. 51> ~ste Decreto entrará em vígor na data da sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1971;
1509 da Independência e 83!? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 68.565 -'- DE 29 DE
ABRIL DE

1971

Aprova o regulamento da LeB número
5.106, de 2 de setembro de 1966 e
do Decreto-lei n Q 1.134, de 16 de
novembro de 1970, que dispõe sóbre
os incentivos fiscais para o desenvolvimento florestal no Pais.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe co~fe!e~ o artigo 81, item II da Constdtuíçáo, decreta:
Art. 19 E' aprovado o Regulamento dos Incentivos Fiscais para.o Desenvolvimento Florestal do País, que
com êste baixa.
Art. 29 nstc Decreto e?tra:.rá em
vigor na data de sua :publicaçao, re~
vogados os Decretos numeras 59.615,
de>;>30 de novembro de 1966, 64.424, de
29 de abril de 1969, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Antônio Delfim Net
L. F. Cirne Lima

REGULAMENTO DOS INCENTIVOS
FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO PAIS

PARTE PRIMEIRA
CAPÍTULO 'ÚNICO

Dos

Empreendimentos

Florestais

Art. 19 Os empreendimentos rjorestais que possam servir de base à
exploração econômica, à conservação
do solo e dos regimes das águas, e
que contribuam para o desenvolvimento florestal do País, através do
florestamento ou reflorestamento, poderão ser objeto dos incentivos fiscais
de que trata êste Regulamento.
§ 19
Os empreendimentos florestais a que se refere êste artigo serão
objeto de projetos específicos, anuais
ou plurianuais, elaborados de acõrdo
com o presente Regulamento.
§ 29 Os projetos de empreendímentos florestais deverão ser submetidos,

previamente, ao Instituto Braaíleíro
de Desenvolvimento F lar e s t a I ~
IBDF, a fim de poderem ser considerados como aptos a receber Incentlvos
fiscais.
Art. 2° Os empreendimentos florestais poderão ser realizados por pessoas Iísícas ou jurídicas, residentes ou
domiciliadas no País.
PARTE SEGUNDA
CAPÍTULo I

Das vmiortancuie abatíveis da renda
bruta das pessoas tísicas ou dedutiveis do Impósto de Renda das
Pessoas Jurídicas.

Art. 30 .AE importâncias empregadas nos empreendimentos florestais,
de que trata o artigo 19, poderão ser
abatidas da renda bruta nas declarações de rendimentos das pessoas físicas ou deduzidas do impôsto de renda das pessoas juridtcas residentes
ou domiciliadas no Pais, atendidas as
condíçôes estabelecidas neste Regulamento.
~ l° As pessoas nsícas poderão abater da renda bruta as importâncias
efetivamente aplicadas em florestamento ou reflorestamento e relativas
ao ano-base do exercício financeiro
em que o ímpõsto fôr devido, observado o disposto no artigo 99 da Lei
nv 4,506, de 30 de novembro de 1964.
§ 29
As pessoas jurídicas poderão
deduzir do ímpôsto de renda, que devam pagar, até 50 % (Cinqüenta por
cento) do valor do ímpôsto, as importâncias efetivamente aplicadas em
florestamento ou reflorestamento no
curso do ano-base do exercido financetro em que o ímpôstc fôr devido.
§ 39 O dispêndio com rlorestamento ou reflorestamento realizado no
ano-base será considerado investimento, devendo ReI' registrado em
conta especifica, no ativo realizável
das emprêsaa.
Art. 4 9 As pessoas físicas ou jurfdícas terão somente direito ao abatimento ou dedução de que trata o
artigo 39 dêste Regulamento, desde
que:
a) realizem o empreendimento florestal de que trata o artigo l Ç, ' em
terras de que tenham justa posse a
titulo de proprietário, usufrutuário ou
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detentor de domínio útil ou de que de
outra forma tenham o uso, inclusive
como locatários ou comodatários.
b) tenham o seu projeto aprovado

pesas das alíneas "a" a "h", salvo
em projetos de pesquisa especificamente admitidos pelo Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento F lar e s t a I

pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, compreendendo um plantio anual mínimo de
10.000 (dez mil) árvores, observadas
as disposições dêste Regulamento.

3 % (três por cento) sôbre a sorna
das despesas de "a" a "i", a serem

Art. 50 Só poderão ser abatidas
ou deduzidas nas declarações de rendimentos de pessoas neícas ou Iurídi-

cas, na forma do artigo 39 , as importânclas efetivamente aplicadas em
empreendimentos florestais pelo próprio contribuinte ou mediante a contra taçâo de serviços de terceiros, na

elaboração do projeto técnico, na
abertura e conservacão de caminhos
de serviço, no preparo de terras, .na
correção e fertilização dos solos, na
aquisição de sementes e producâo de
mudas, no plantio, na mamrtênçâo,
na vigilância e na administração geral.
~ 1°
As importâncias doravante
aplicadas pelo contribuinte nos serviços discriminados neste artigo abrangerão:
a) valor dos serviços técnicos, como
fotografia, topografia, análise de solos e outros da mesma natureza;
t) valor dos : serviços profissionais
e demais despesas para elaboração do
projeto técnico;
c) valor da mão-de-obra e respectivos encargos sociais;
d) valor de matérias-primas e materiais diversos, recipientes. embalagens, ferramentas e utensílios;
e) valor dos gastos de manutenção
e operação dos equipamentos fixos e
móveis;
f) depreciação de equipamentos fixos e móveis, de implementas agrícolas e de outras imobilizações vinculadas aos serviços de florestamento
e reflorestamento, tais como: galpões,
açudes, canalização para irrigação de
viveiros, cêrcas e outros fechos de
áreas, semoventes e seus equipamentos.
g) prêmios de seguros;
h) impostos, exceto o de renda;
i) despesas
com experimentação,
pesquisas dasonômicas até o limite de
1 % (um por cento) da soma das des-

IBDF;

1) emolumentos de fiscalização de

recolhidos ao Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal
IBDF
no ato de apresentação do projeto;
l) despesas de captação de recursos até o limite de 5 % (cinco por
cento) ;
m) despesas de administração geral
até o limite de 20 % (vinte por centoj sõbre o valor das despesas de "a"
a "1", referidas neste artigo.
§ 29
As despesas feitas em empreendimentos florestais que forem
realizadas mediante contrato com emprêsas técnicas para a execução dos
serviços discriminados neste artigo.
serão as constantes das faturas efetivamente pagas pelo contribuinte,
observado o artigo 28 dêste Regulamenta.
Art. 69 As pessoas físicas e jurídicas que se proponham a efetivar um
empreendimento floresta! de que
trata o artigo 19 , com os favores fiscais do artigo 39, deverão submeter ao
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF o projeto de
seu empreendimento, através das Delegacias dêete órgão nos diversos Estados da Federação.
Parágrafo único. Somente depois
de aprovado o projeto de empreendimento florestal pela Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal IBDF, é que as pessoas físicas e jurídicas estarão aptas a gozar os benefícios do artigo 39.
Art. 79 O projeto de empreendimento florestal será elaborado para
o período de tempo necessário à formação de florestas e deverá conter os
seguintes elementos:
a) título de propriedade ou de posse, por prazo compatível com a natureza do empreendimento;
b) planta topográfica da área total da propriedade, com indicação dos
locais a serem florestados ou reflorestados;
c) planta de situação;
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d) relatório sumário da situação em
que se encontram essas áreas, com
indicações sõbre a qualidade das terras natureza do terreno, clima, curso 'd'água, vias de comunicação e
principais espécies arbóreas existentes;
e) objetivo do projeto;
j) programa de florestamento ou
reflorestamento;
g) processo de florestamento ou reflorestamento adotado;
h) programa de conservação e manutenção da floresta;
i) inversões necessárias à execução
do projeto;
j) estimativa de custos totais do
florestamento ou reflorestamento e da
respectiva conservação e manutenção.
Art. 8.° Dois ou mais contrfbuintea
que satisfaçam as exigências dos artigos 3.° e 4.° dêste Regulamento, poderão apresentar um só projeto d""
empreendimento florestal desde que
as áreas destinadas ao Jlorestamentc
ou reflorestamento sejam contíguas.
CAPíTULO II

Das Deduções Tributárias para

Investimentos
Art. 9.° A partir do exercício financeiro de 1971, as pessoas jurídicas
poderão deduzir até 50% (cinqüenta
por cento) do valor do impôsto de
renda devido na declaração de rendimentos, para aplicação em um ou
mais empreendimentos florestais, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo
IBDF.

parágrafo único. A dedução autorizada neste artigo não se aplica aos
adicionais restítuíveís, aos impostos
devidos por lançamento ex ollício ou
suplementar e aos contribuintes que
estiverem em débito para com o tmpôsto de renda, salvo se pendentes de
decisão administrativa ou judicial.
Art. 10. Para gozar dos beneficios
de que trata o artigo 9.°, a pessoa
jurídica interessada deverá:
I - Indicar preliminarmente na
respectiva declaração de rendimentos,
sua opção pelos incentivos do De-
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ereto-lei n.s 1.134, de 16 de novembro
de 1970;
II _ Depositar no Banco do Brasil
S.A" em conta bloqueada, sem juros, à ordem do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal
IBDF, no mesmo prazo de recolhimento das quotas do ímpôsto, as ímportâncias deduzidas;
lI! - Indicar, até 31 de dezembro
do ano seguinte ao do exercício da
declaração de rendimentos, projetos
de empreendimentos florestais aprovados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, sob
pena de conversão em renda da União
das importâncias depositadas na forma do item anterior.
Parágrafo único. Os recolhimentos
das quotas referentes às parcelas de ..
duzídas do Impôsto de Renda serão
efetuados mediante apresentação do
Recibo de Entrega da Declaração e
Notificação de Lançamento.
Art. 11. O atraso no recolhimento
de duas quotas consecutivas do tmpõsto ou das deduções permitidas implicará na perda automática do beneficio fiscal em relação ao ano-base
da declaração de rendimentos, acarretando a conversão em renda, d03
depósitos já efetuados, desde que êstes ainda não tenham sido aplicados,
pela pessoa jurídica depositante, em
projeto de empreendimento florestal
já aprovado.
Art. 12. A partir da data do depósito de cada quota da importância
deduzida, poderá a pessoa jurídica
indicar o empreendimento florestal,
aprovado pelo IBDF, no qual a referida importância será aplicada.
§ 1.0 O IBDF terá o prazo de trinta dias para autorizar o Banco do
Brasil S.A. a liberar os recursos em
favor da empresa beneficiária.
§ 2.° Se a indicação do projeto não
puder ser aceita deverá o IBDF, no
mesmo prazo estabelecido no parágrafo primeiro, comunicar sua decisão
emprêsa depositante, a fim de que
esta realize nova indicação.
Art. 13. As importâncias deduzidas
na forma do artigo 9.° dêste Regulamento, poderão ser aplicadas, em um
ou mais empreendimentos florestais.
à
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desde que os mesmos sejam de propriedade de:
I -

Sociedade por Ações

II - Sociedade não Acionária de
Fluri-Particípação
Art. 14.

A aplicação das impor-

tâncias deduzidas em empreendimento florestal de propriedade de sociedade anônima será representada por
ações da sociedade beneficiária.
Art. 15. No processo de subscrtcão
do capital das emprêsas beneficiárias
dos recursos financeiros de que trata
o artigo 9.°:
I - Não prevalecerá, para a pessoa
jurídica depositante a exigência da
pagamento de 10% (dez por cento)
do capital e de seu respectivo depó-

sito previsto no parágrafo único-do
artigo 112 do Decreto-lei .n.() 2. G27,
de 26 de setembro de 1940.

II - 50% (cinqüenta por cento)
pelo menos, das ações representativ~
da referida subscrição serão preferencía.s sem direito de voto, sendo a
a elas inaplicável o disposto no parágrafo único do artigo 9.9 e no parágrafo único do arbígo 81 (oitenta e
um) do Decreto-lei n,c 2.627, de 26 de
setembro de. 1940.
Parágrafo único. O disposto no artigo 78, letra "d" e no artigo 111 do
Decreto-lei n.v 2.627, de 26 de setembro de 1940, não se aplica aos titulares de ações subscritas com recursos
derivados do artigo 9.9 dêste Regulamento.
Art. 16. As sociedades não acionárias de Pluriparticipação a que se rerefere o art. 1.9, § 1.9, inciso TI, do
Decreto-lei n.v 1.134, de 16 de novembro de 1970, ficam equiparadas
às sociedades em Conta de Participação regidas pelos artigos 325 a 328
do Código Comercial Brasileiro,
§ 1.9 As pessoas juridicas depositantes que aplicarem as deduções do seu
ímpôsto de renda em empreendimentos constituídos sob a forma de sociedade em Conta de Participação regidas pelos artigos 325 a 328 do Código Comercial Brasileiro.
S 1.9 As pessoas jurídicas depositantes que aplicarem as deduções do
seu ímpôsto de renda em empreendimentos constituídos sob a forma de
sociedade em Conta de Participação,
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ficam equiparadas a03 sócios participantes.
S 2.9 Os sóci'os gerentes ou admínístradores são os responsáveis pelo empreendimento florestal.
Art. 17. O sócio gerente ou administrador emitirá um "Certdtícaôo de
Participação em Reflorestamento"
correspondente à quantia investida
pelos aplicadores dos incentivos fiscais.
Art. 18. As ações e os "Certificados
de Participação em Reflorestamento"
representativos das aplicações de que
trata o ar-tigo 9.9 dêste Regulamento, terão sempre a forma nominativa e não poderão ser transferidos
durante o prazo de 5 (cinco). anos, a
partir da da~a. em que, a JUl~ do
Instituto Bra,sllell'o de Desenvclvímento Florestal - IBDF, o empreendimento florestal houver sido executado.
§ 1.º Não se compreende. na prolbição estabelecida neste arbígo a ~
corporação das ações ou dos "Oertlflcados de Participação em Reflorestamenta" representativos -de investimentos' ou empreendimentos florestais, ao capitaJ. de sociedade anônima
cujo objetivo seja o aproveitamento
econômico das florestas, desde que
as correspondentes ações obedeçam
ao disposto neste artigo, e ao qu~ di,Spõe o artigo 5.9 do Decrete-lei numero 2.627, de 1940.
§ 2.9 O IBDF fixará, na análise do
projeto, a data limite em que o e~
preendímento passará a ser considerado como executado, levando em
conta os tipos de floresta, s~a localização e outros íatôres pertdnentes,
Art. 19. Sõmente será concedido o
benefício previsto no artigo 9. 9 deste
Regulamento, para aquêlea que op.ta:rem pela aplicação em empreen~h
mentes florestais de sociedades aCIOnárias, se a emprêsa beneficiária de
aplicação concorrer, efetivamente, para o financiamento das inversões totais do empreendimento com recursos
próprios, nunca inferiores .a u~ têrça parte do montante do ínvestimento decorrente do incentivo fiscal.

Parágrafo único. O reflorestamento realizado para atender a obrigações.
criadas pelo Código Florestal (Lei número 4.771, de 15 de setembro de
1965), desde que não tenha sido benerícíado com incentivo fiscal, poderá
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ser aceito como recurso próprio, pelo
manho mínimo das áreas florestais, e
Os tipos de essências florestais aproseu valor total de incorporação ao empreendimento florestal.
priadaa.
Art. 20: O projeto de empreendiArt. 26. O IBDF deverá apreciar
menta florestal ficará apto a se beconclusivamente o projeto de emprenefícíar das importâncias descontadas
endímento florestal, que lhe fôr aprena forma do artigo
9'<>' desde que
sentado, no prazo de 120 días, findo
obedeça às normas dos artigos 5.Q e
o qual será o mesmo considerado .au7.9 dêste Regulamento.
tomàticamente aprovado.
Art. 21. A estimativa de custos deArt. 27. Quando um empreendimenverá ser elaborado para a data de
mente florestal abranger em uma
mesma área de plantio,' participantes
apresentação do projeto e a aproque gozem dos incentivos fiscais na
vacão dêste pressupõe a aceitação de
forma dos artigos 3.9 e 9.° dêste Recorreção monetária automática e trfgulamento, poderão ser submetidos à
mestral dos valôres nêle contidos, de
aprovação do IBDF dois projetos distintos que abrangerão, cada um, deacôrdo com índice oficial a ser indíterminado grupo de participantes, de
cada pelo IBDF.
acôrdo com o regime de incentivos
Art. 22. Os empreendimentos floffscaís por êle preferido. c
reataís que gozarem dos beneficios f~- .--' Art. 28. As emprêsas especializadas
em florestamento, desde que prêvíacais de que trata o art. 95', poderâo
englobar mais de l;lma . ~ea, desde
mente registradas no IEDF, poderão
que. devidamente ldentitlc.a?-os em
projetos específicos, e adrmtírá arnexecutar mediante contrato Os serviplíaçôes ou modificações após, sua
ços constantes do presente Regulaaprovação, incluindo áreas contíguas
mento.
ou não.
§ 1.9 Para o registro a que se refere o presente artigo será necessário
PARTE TERCEIRA
a, apresentação
dos seguintes documentos:
Disposições Gerais
a) prova de existência legal e cópia
dos Estatutos;
Art. 23. Nenhum projeto poderá ser
b) prova do registro da Emprêsa no
aprovado se não previr um programa
CREA;
de plantio mínimo de 1 % (um por
cento) de essências tipicas da região
c) nomes que compõem a Diretoria;
especialmente valiosas.
d) nome do Engenheiro-Agrônomo
Parágrafo único. Fica a critério do
ou Engenheiro Florestal habilitado e
IBDF aumentar a percentagem estaresponsável pela orientação técnica de
belecida neste artigo.
seus serviços, com a respectiva declaArt. 24. Os empreendimentos no- ração de responsabilidade profissional.
restats de que trata êste Regulamenâ
29 Anualmente, até o último dia
to poderão ser feitos com eesencias útil de abril, as emprêsas registradas
florestais, árvores frutíferas, ou de
no IBDF deverão apresentar prova de
grande porte.
quitação com a previdência Social e
Parágrafo único. No c~o de á:t:v?res certidões negativas dos cartórios distribuidores de protesto de títulos, sob
frutíferas somente serao admitddos
pena de cancelamento do respectivo
projetas ;elativos a plantios de espécies perenes, de porte nunca inferior registro.
a 2 (dois) metros, feitos em terrenos
â
39 serão cancelados os registros
de inelinação máxima de 25.9 ~bser
das emprêsas que praticarem atos d,evades os preceitos de conservaçao do
sabonadores do seu conceito.
solo.
§ 49 As irregularidades devem ser
Art. 25. O IBDF estabelecerá norobjeto de processo de apuração.
mas para aprovação dos projetos de
§ 59 Não serão aceitas, como comempreendimentos florestais a que se
refere êste Regulamento, dispondo esprovantes de despesa, de que trata o
.pedalmente sôbre a localização e ta§ 29 do artigo 59, as faturas de em-

68

A'l'OS

DO

PODER

prêsas não registradas ou cujos registros tenham sido cancelados.
Art. 29. Quando forem apuradas
inexatidões ou evidente intuito de
fraude na documentação comprobatória das despesas doe que trata o artigo 59, ou as importâncias arrecadadas não forem aplicadas em conformidade com o projeto de empreendimento florestal aprovado 1)'el0 IBDF,
serão cobradas as diferenças de impôsto com as sanções específicas, previstas na legislação do ímpôsto de
renda, além da correção monetária.
Art. 30. Ocorrendo um dos fatos referidos no, artigo anterior aplicar-seá ao infrator as disposições da Lei nv
4.729, de 14 de agôsto de 1965.·

Art. 31. As pessoas físicas ou jurídicas que promoverem florestamento
ou reflorestamento utilizando os estímulos previstos neste Regulamento,
ficam obrigadas, pelo plano de desenvolvimento das florestas constante do
respectivo projeto aprovado, a precederem aos índispensáveís tratos culturais dos plantios feitos, inclusive de
substituírem as mudas plantadas que,
por qualquer motivo, deixarem de
vingar, ressalvada a extinção total por
caso fortuito.
Parágrafo único. A inobservância
da prática. prevista neste artigo, constatada através de vistoria técnica,
obrigará o contribuinte a recolher a
diferença do ímpôsto de renda resultante da perda de íncentívo fiscal,
acrescido de multa de mora e correção monetária, previstas na legislação
do tributo.
Art. 32. As áreas florestadas ou re~
florestadas com os estímulos concedidos neste Regulamento, ficam vinculadas ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, para
efeito de sua exploração, obrigando-se
os proprietários a manter um registro
dessa área onde escriturarão as alterações que venham a sofrer pela exploração, pelo reflorestamento, pela
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utdlíae..ç ao para outros fins ou sua extinçáopor causas naturais.
Parágrafo único. A exploração das
áreas florestadas ou reflorestadas a
que se refere êste artigo somente poderá ser feita mediante plano aprovado pelo Instituto. Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, em que
fique comprovado que a exploração da
floresta atende aos requisitos dêste
Regulamento.
Art. 33. As emprêsas especializadas
em florestamento ou reflorestamento
só poderão divulgar dados técnicos e
econômicos pertinentes à silvicultura,
com fins elucídatívos e de propaganda, desde que previamente aprovados
pela autoridade florestal competente.
Art. 34. Os administradores dos
empreendimentos florestais de que
trata êste Regulamento ficam obrigados a apresentar cada dois anos, contados da data da aprovação do projeto pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBDF,
aerofctografías que retratem a situação do seu empreendimento florestal.
§ li? Na impossibilidade da obtenção, por parte dos administradores,
das fotografias aéreas mencionadas
nesse artigo, ficará o Instituto Br.asfleíro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF autorizado a fazer êsse levantamento cobrando posteriormente
aos administradores, as despesas decorrentes dêste trabalho.
§ 29 Os administradores dos empreendimentos florestais terão o prazo de
30 dias para efetuarem o pagamento
de que trata o parágrafo anterior .
Art. 35. Os beneficios fiscais previstos no parágrafo 2Q do artigo 3Q e
no artigo 9i? dêste Regulamento são
cumulativos com os demais incentivos
fiscais existentes até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) do ímpôsto devida sem prejuízo do disposto do artigo 79 do Decreto-lei nc 770, de 11 de
agôsto de 1969, e do disposto nos artigos li? e 2i? do Decreto-lei nv 1.124,
de 8 de setembro de 1970.
Art. 36. Até o exercício de 1974, inclusive, as deduções previstas no parágrafo 29 do artigo 39 e no artigo 9Q
dêste Regulamento, estarão sujeitas
ao disposto no artigo 5Q do Decretolei no 1.106, de 16 de julho de 1970.
L. F. Cirne Lima
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DECRETO N9 68.566
ABRIL DE 1971

DE

29

DE

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Piracicabano, com
sede em Piracicaba, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do PrecesISO M.J. 25.933, de 1970, decreta:
Art. 1Q E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 ca
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Ins-'
tituto Iâducaíonal Píraciabano, com
sede em Piracicaba, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1971;
tõüv da Independência e 83Q d&
República.
EMÍLIO G.
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M~DICI

Alfredo Buzaid

Art. 29 ll:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

,

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.568 ABRIL DE 1971

DE

29

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal
do Ministério da Indústria e do Comércio.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistribuidos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da jndúetna
e do Comércio, os seguintes cargos
Integrantes do Quadro de Pessoal do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, com os respectivos ocupantes:
I) da Parte Permanente:

DECRETO N9 68.567 ABRIL DE 1971
Autoriza

DE

29

DE

o funcionamento da trnroer.
sidade do Acre.

o Presidente da República, usando
(ias atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constltulção, «e
acôrdo com o artigo 47, da Lei nú
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo nc 206.914-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runctonamento da Universidade do Acre, mantida pela Fundação Universidade do
Acre, na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre.

1 (um) cargo de Oficial de Administração,
código
AF-201.16. C,
ocupado por Alfredo Bartholy;
b) 1 (um) cargo de Escriturário,
código AF-202.10.B, ocupado por Mi-'
rina Rebello Ferreira Kneip;
a)

u,

da Parte Especial Extinta

1 (um) cargo de Assistente de Admmtstracão,
código
AF-602.16.B,
ocupado por Oswaldo Cardoso Mlgnono
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância.
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
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Civil remeterá ao do Ministério da
Indústria e do Comércio no prazo de
::lO (trinta) dias, a contar da data ela
publicação deste Decreto, os assenta-

mentos funcionais dos servidores mencíonados no artigo 1Q.

Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redistribuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens p8JQ
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Indústria e do

Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 àste Decreto entrará em
vrgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1971;
1509 da Independência e 831/ da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N9 68.569
ABRIL DE 1971

DE

29

DE

Reduz as alíquotas do Impãsto Vnico
sóbre Lubrificantes e Combustiveis
Liquidos e Gasosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
de acôrdo com o § 39 do artigo 19 do
Decreto-lei nc 61, de 21 de novembro
ae 1966, decreta:
Art. 19. Ficam reduzidas em 7 %
(sete por cento) as alíquotas do Impôsto único sôbre Lubrificantes e
Combustíveis Liquidos e Gasosos, componentes dos preços de venda dos promitos a serem fixados pelo Conselho
Nacional do Petróleo.
Art. 21? O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrãno.
Brasília, 29 de abril de 1971;
15GI? da Independência e S31? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N'? 68.570 ABRIL

DE 30 DE

DE 1971

Torna sem efeito o Decreto número
68.310, de 3 de março de 1971, que
redistribuiu cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de
Pessoal do Ministério das Minas e
Energia.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo nc 4.925-1/69, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. ,19 Fica sem efeito o Decreto
nv 68.310, de 3 de março de 1971, publicado no Diário Otíeuú de 5 seguínte, que redístríbuiu para o Quadro de
Pessoal do Ministério das Minas 6
Energia cargos, com 05 respectivos
ocupantes, do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, oriundos dos extintos
Serviços de Navegação da Amazônia e
de Administração do Pôrto do Pará.
Art. 21? :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1971;
150\1 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David A ndreazza
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.571
ABRIL

D:8

30 DE

DE 1971

Retifica o Decreto n° 67.966, de 28 de
dezembro de 1970, que redietribuiu:
para o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministéno da Saúde,
cargo originário da extinta Estrada
de Ferro de Bragança, do Ministério dos Transportes.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Fica retificado 'o artigo 1°
do Decreto n- 67.366, de 28 de dezembro de 1970, que redlstríbulu, en-
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tre outros, para o Quadro. de Pessoal
_ Parte Especial - do Ministério da
Saúde, José Raímucdo dos Santos
e Manoel Batista Cavalcante, do
Quadro Extinto - Parte XIV (Estrada de Ferro de Bragança) -- do Ministério dos Transportes, para declarar que os mesmos são ocupantes do
cargo de Trabalhador de Linha
F-126.4.B, e não como se fêz constar.

DECRETO N9 68.572 -

Art. 20 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 30 de abril de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreuzza
F. Rocha Lagôa

DE

30

DE ABRn. DE

1971

Declara área de calamidade p~bl~ca os Municípios que menciona, no Estado
da Bahia, abre ao Ministério dr; Interior o crédito extraordinário de
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), e dá outras proouiénciae,

o Presidente da República, usando das atribuições conferidas pelo artigo 81. item lII, da Constlttuçáo e de acôrdo COm o artigo 61 § 29 da
Constituição, combinado com o artigo 44, da Lei nc 4.320, de 17' de março
de 1964, decreta:
Art. 1Q. Fica declarada de calamidade pública a área abrangida pelos
Municipios de Salvador, Lauro oe Freitas, Simões Filho e Candeías, pertencentes a jurásdíçào da Estado da Bahia.
Art. 2<>. Píca aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral (Fundo Especial para Calamidades Públicas), o crédito extraordinário
de Crs 1.000.000,00 (um milhão ele cruzeiros), para atendimento da área
mencionada no artigo anterior, cem a seguinte classificação:

crs
i9.00 -

MINISTJi~'RIO

1,00

DO INTERIOR

secretaria oera;
FUndo Especial para' Calamidades Públicas
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial 1.000.000
Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pub-licação, 1'evogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1971; 150<> da Independência e 83'1 da
Repüblica.
19.02 -

':9.02.18.00.1.007 -

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuoso
JOsé Costa cavalcanti

DECR.ETO NQ 68.573 -

DE

30 DE

ABRIL

1971
Autorizaçào para o funcionamento àa
DE

Escola de Educacão Física de Santo
Anastácio, S.P. -

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

tígo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro úc
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta 10
Processo nv CFE 1.253-69, do M1n1s.
tério da Educação e Cultura, decreta:
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Art. iv Fica autorizado o funcionamenta da Escola de Educação Física

de Santo Anastácio, da Sociedade OlVil Escola de Educação Física de

Santo Anatácio, com sede na cidade
de Santo Anastácio, Estado de São
Paulo.
Art. 2 rsste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

fevereiro de 1967, que ficam integralmente mantidas.
Art. 39 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 ela
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Deljim Netto

DECRETO NQ 68.575 ABRIL DE 1971

DE

30

DE

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.574 DE 1971

DE

30

DE ABRTI.

Transfere da Subsecretaria de Planos
e Orçamento da Secretaria-Geral
do M mistério da Fazenda para o
Banco Central do Brasil, a guarda
de otüõree mobiliários da União.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, inciso TIl, da Constituição
da República Federativa do Brasil,
e artigo 146 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, e tendo era
vista o disposto no Decreto n.s 68.163,
de 3 de fevereiro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica transferida da Subsecretaria de Planos e Orçamento da
Secretaria-Geral do Ministério da
Fazenda, para o Banco Central do
Brasil, a atribuição de guardar valôres mobiliários representados por
ações de sociedades anônimas de que
a União é acionista.
Art. 29 A atribuição transferida ao
Banco Central do Brasil pelo artigo
19 do presente decreto será exercida
sem prejuízo das atribuições legais da
Comissão de Defesa dos Capitais -Nacionaís (CODECAN), previstas no artigo 41 do Decreto-lei nv 147, de 3 de

Reclassijica os cargos de Revisor do
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, e dá
outras providéncias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da
Constdtuíçâo, e de
acõrdo com o artigo 69, letra ü, do
Decreto-lei nv 972, de 17 de outubro
de 1969, e tendo em vista o .que consta do Processo nv L 046, de 1971, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. F' Ficam reclassifícados, com
os respectivos ocupantes, na forma dos
anexos, de acôrdo com o disposto no
Decreto nc 67.269, de 24 de setembro
de 1970, os cargos de Revisor do Quadro único de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal
de Pernambuco, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. A reclassificação a
que se refere êste artigo e seus efeitos
financeiros vigoram a partir de 21 de
outubro de 1969.
Art. 2° 'âste Decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão
de pessoal da
Universidade Federal de Pemambucc
apostilará os títulos dos funcíonáríos
abrangidos por êste Decreto ou os expedirá aos que não os possuírem.
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Art. 49 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 59 nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

pelo prazo de três anos, conforme dispõe o § 1.0 do artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nc 5.452, de 1 de
maio de 1943.
Art. 2.° O salário-mínimo, para os
menores de 16 a 18 anos, será igual
a setenta e cinco por cento (75%) do
estabelecido na nova tabela referida
no artigo anterior.
EMÍLIO G. MÉDICI
Art. 3.° Para os menores de 16
anos, assim como os de 16 a 18 anos,
Jarbas G. Passarinho
sujeitos a formação profissional metódica, o salário-mínimo não será infeOs anexos mencionados no art. 1
rior a cinqüenta por cento (50%) do
foram publicados no D. O. de 3-5-71.
estabelecido na nova tabela referida
_-".no artigo 1.0 dêste Decreto.
Art. 49 Aplicar-se-á o díspostc. na
Lei n." 5.381, de 9 de fevereiro de
DECRETO N.o 68.576 - DE 1 DE
MAIO DE 1971
1963, para os Municípios que vierem
a ser criados na vigência dêste DeAltera a tabela de salário-mínimo
creto.
aprovada pelo Decreto n Q 66.523,
Art. 5.° Para os trabalhadores que
de 30 de abril de 1970.
tenham fixado por lei o máximo da
jornada diária de trabalho em menos
O Presidente da República, usando
de oito horas, o salário-mínimo hoda atribuição que lhe confere o artirário será igual ao da nova tabela
go 81, item UI, da Constituição, e
multiplicado por oito e dividido por
tendo em vista o disposto no artigo
116, § 29, da Consolidação das Leis do aquêle máximo legal.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
Traoalho, aprovada pelo Decreto-lei
em vigor em 1 de maio de 1971, revonv 5.452, de 1 de maio de 1943, degadas as disposições em contrárko.
creta:
Brasília 1 de maio de 1971;
Art. 1.0 A tabela de salário-mínimo
150.°
da Independência e 83.0 da
estabelecida pelo Decreto n.? 66.523,
República.
de 30 de abril de 1970, fica alterada
EMÍLIO G. MÉDICI
na forma da nova tabela que acompanha o presente Decreto e vigorará
Júlio Barata.
Q
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DECRETO N'/ 68.577 MAIO

DE

31

DECRETO

DE

N9

MAIo

DE 1971

68.579 DE 1971

DE

3

DE

Declara de utilidade pública a Fundação São Dimas, com sede e"!2
Nôvo Hamburgo, Estado do Rzo
Grande do Sul.

Autoriza a cessao, sob o regime de
aforamento, do terreno de marinha
que menciona, situado no Estado da
Guanabara.

O Presidente da República. usando

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 19
do Decreto-lei nc 178, de 16 de fevereiro de 1967, Decreta:

da

atribuição

que

lhe

confere

o

artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 60.654, de 1970, decreta:
Art. 19 ~ declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 ele agôsto de 193'5,
combinado com o artigo 111 do Regula-

mento aprovado pelo Decreto número

50.517. de 2 de maio de 1961, a Fun-

dação São Dimas. com sede em Nôvo
Hamburgo, Estado do Rio Grande -uo

Sul.

Art. 29 ltste Decreto entrarâ' em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1971;
i50'? da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzazd

DECRETO N9 68.578 MAIO

DE

DE

3

DE

1971

Reconhecimento do Curso de Administração de Emprêsas da Faculdade
de Ciências Econômicas, GO.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo n.. . C~E
1.077-70, do Ministério da .gducaçao
e Cultura, decreta:
Art. 19 11: concedido reconhecimento
da Curso de Administração de Emprêsas da Faculdade de Ciências Econômicas da Unlverstdade de Goiás, mantida pela Sociedade Goiânia de Cultura, com sede eIT:. Goíâma, no Estado
de Goiás.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de maio de 1971;
1509 da Independência' e 839 da
República.

Art. 1.. . Fica autorizada a cessão, sob
o regime de aforamento e nas condições que espectfica, à Companhia
Palmares-Hotéis e Turismo S. A., do
terreno de marinha, com a área de
15.380,33 m2 (quinze mil, trezentos e
oitenta metros quadrados e trinta e
três decímetros quadrados), situado
na Avenida Níemeyer, Junto e antes
do nc 179, no Estado da Guanabara,
de acôrdo com o:'; elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 3.757-71.
Art. 29 O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à execução
do projeto de construção de um conjunto hoteleiro de padrão internacional.
Art. 39 A cessionária recolherá aos
cofres do Tesouro Nacional o preço do
domínio útil do terreno objeto da presente cessão e se obrigará ao pagamenta do fôro respectivo.
Art. 49 É fixado o prazo de quatro
anos, a contar da data da assinatura
do contrato de cessão, a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União. para que se concretize a finalidade prevista no artigo 29
dêste decreto, tornando-se nula a cessão, independentemente de qualquer
indenização, inclusive por benfertorias
realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação
diversa, ou ainda, se houver inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 59 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasíha, 3 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

EMíLIO G. MÉDICI

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Antonio Delfim Netto
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DECRETO N9 68.580 MAIO DE 1971

DE

3

DE

outorga concessão à Companhia Telefônica de Cabrobó S. A. para executar serviço de telefonia público
urbano no Municir;io âe Car'·ob~.
no Estado de Pernambuco.

77

pirito Santo, referentes à exploração
do serviço de loteria, diretamente pelo Governo do mesmo Estado.
Art. 2.° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
1E·Oo da Independência e 83Q da
República.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, ítem III da Constituição, e
EMÍLIO G. MÉDICI
tendo em vista o disposto no artigo 8Q ,
Antônto Delfim Netto
item XV, letra "a", da mesma Constituição, decreta:
DECRETO NQ 68.582 - DE 4 DE
Art. 19 Fica outorgada concessão a.
MAIO DE 1971
Companhia Telefônica Cabrobó S. A.,
com sede em Cabrobó, no Estado de
Pernambuco para sem monopólio ou Regulamenta o Decreto-lei n9 860, de
11 de setembro de 1969.
privilégio de espécie algum, executar
os serviços de telefonia público urbano no Município de Cabrobó .
O Presidente da República usando
Art. 29 O prazo da concessão será _.' da atribuição que lhe confere o artdde vinte e cinco anos (25) a contar go 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na letra b
da publicação do presente Decreto,
do § 29 do artigo 16 do Decreto-lei
devendo o contrato conseqüente ser
9
60 d
assinado com o Senhor Ministro de
n 8 , e 11 de setembro de 1969,
decreta:
Estado das Comunicações dentro ele
sessenta (60) dias. após aquela data,
CAPÍTULO I
consoante a cláusula-padrão baixada
pelo Conselho Nacional de 'I'elecomuDa Autarquia
nicaçôes, sob pena de se tornar sem
efeito, desde logo, o presente Decreto.
Art. 1:' Constituem o Conselho FeArt. 39 Revogam-se as disposições
deral e os Conselhos Regíonaís de
em contrário.
Profissionais de Relações Públicas CFPRP e CRPRP, em seu conjunto,
Brasília, 3 de maio de 1971;
150Q da Independência e 83Q da uma Autarquia dotada de personalidade juridica de direito público, com
República.
autonomia técnica, administrativa e
EMÍLIO G. MÉDICI
financeira, vinculada ao Ministério
Hygino C. Corsetti
do Trabalho e Previdência S.ocial.
Art. 2Q OS Conselhos Federal e Regionais de Profissionais de Relações
DECRETO N9 68.581 - DE 4 DE
Públicas terão Quadro de Pessoal
MAIO DE 1971
próprio, regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho, podendo, no entanRatifica disposições legais sóorc o Serto, ser requisitados servidores da Adviço de Loteria do Estado do Espiministração Pública direta ou indirerito Santo.
ta, na forma e condições da legislação própria.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arArt. 39 A coordenação, fiscalização e
tigo 81, item IIl, da Constituição e nos
dísclplínamentc do exercício da protermos do artigo 39 do Decreto-lei nv
fissão de Relações
Públicas, criada
6.259, de 10 de fevereírode 1944, bem
pela Lei nv 5.377, de 11 de dezembro
como o que consta do Processo fichada
de 1967, serão exercidos, em todo o
no Ministério da Fazenda sob o nc ..
território nacional, pelo Conselho Fe124.358 de 1969, decreta:
deral e Conselhos Regionais de ProArt. 1.0 Ficam ratificadas as disfissionais de Relações Públicas na forposições das Leis nvs 1.928, de 2 de
ma do Decreto-lei nc 860, de 11 de
janeiro de 1964, e 2.035, de 19 de
setembro de
1969, e dêste Regulasetembro de 1964, do Estado do Esmenta.
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Art. 49 A sede do Conselho Feôerai
é o Distrito Federal e, a dos Conselhos Regionais, as Capitais dos Estados onde tenham jurisdição.
Art. 5Q A responsabilidade administrativa e financeira
dos Conselhos

Federal e Regionais cabe aos respectivos Presidentes.

Art. 6Q O exercício financeiro caiu-

cídará com o an o civil.
parágrafo único. Até 31 de março
do exercício seguinte, as contas desta Autarquia, depois de examinadas
e aprovadas pelos respectivos Plenárics, serão encaminhadas, pelo Conselho Federal, à Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.
CAPÍTULO l i

Da Composição

Art. 79 Os Conselhos Federal e Re-

gíonaís serão constituídos de brasileiros natos ou naturalizados, regfstrados de acordo com o art. 23 dêste
Regulamento, e obedecerão à segtnnte composição:
a) 7 (sete) membros efetivos, eleitos em Assembléia Geral, os quais
por sua vez, escolherão entre si o
Presíden te. 'o secretária-Geral e o
'Tesoureiro;
b) 7 (sete) membros suplentes eleitos, conjuntamente com os conselheiros ef-etivos.
Art. 89 Constituem os órgãos executivos dos Conselhos Federal e Regionais os seus Presidentes, secretários-Gerais e Tesoureiros e, órgãos deliberativos, os seus Plenários.
§ 1º Os Conselhos Federal e Regionais só deliberarão com a presença
mínima de metade mais um de s-eus
membros.
~ 29 Qualquer dos suplentes
será
convocado sempre que. por impedimento, licença ou ausência às sessões
dos Conselhos, houver necessídade de
ser completado o quorum.
A

CAPÍTULO III

Das Atribuições do Conselho Federal

Art. 99 O Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas toem

as seguintes
finalidades e atribuíções:
a) propugnar por
uma acertada
compreensão dos problemas de Relações Públicas e sua adequada solução;
b) disciplinar e fiscalizar, através
dos Conselhos Regionais, o exercício
da proííssâo:
c) instalar Conselhos Regionais;
d) dirimir dúvidas e questões surgidas nos Conselhos Regionais quanto à aplicação das normas legais. pertínentes à profissão;
e) julgar, em ultíma instância, os
recursos interpostos de decisões dos
Conselhos Regionais;
f) elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
g) estudar e aprovar os Regimentos Internos dos Conselhos Regionais,
modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de
orientação;
1t) fixar contrfbuíções e taxas
de
emolumentos relacionadas com o regístro profissional a serem arrecada...
das pelos Conselhos Regionais;
t) aprovar. anualmente, as contas
da Autarquia;
j) promover estudos, simpósios, seminários e conferências sôbre ReI2/.-cões Públicas;
l) elaborar e alterar o Código
de
~tica profissional.
bem como zelar
pela sua fiel observância:
m) convocar,
realizar e fiscalizar
eleições para a composição ou renovação de seus quadros;
n) fiscalizar as eleições dos Conselhos Regionais;
o) servir de órgão de consulta do
Govêrno nos
assuntos de Relações
Públicas;
p) intervir nos Conselhos Regionais
por determinação de autoridade superior ou por solicitação expressa de
2/3 (dois terços) de seus membrosc ;
q) publicar o relatório anual
de
seus trabalhos e, periodicamente, a
relação de todos os profísstcnaís registrados na Autarquia;
r)
expedir as Resoluções que se
tornem necessárias para a HeI interpretaçâo e execução dêste Regulamenta e demais normas legais disciplinadoras do exercício da profissão.
Parágrafo único. As 'Resoluções re ..
sultantes
da aplicação do dispostonas alíneas d e e só serão válidas.
quando aprovadas por 2/3 (dois terços) dos seus membros.
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CAPÍTULO IV

Das Atribuições dos Conselhos Regia",
nais

Art. 10. Os Conselhos Regionais doe
Profissionais de Relações Públicas, organizados pelo Conselho Federal, e
instalados, na medida das necessidades, na Capital de cada unidade da
Federação, têm as seguintes atribuíçôes e finalidades:
a) organizar e manter o
registro
profissional de Relações Públicas;
b) fiscalizar e disciplinar, no
seu'
âmbito de jurisdição, o exercício da
profíssão:

c) expedir as Carteiras de Identidade Profissional;
d) executar as diretrizes do Conselho Federal;
.
e) julgar as infrações' ao Código de
}ttica profissional, baixado com êste
Regulamento, e impor as penahdades
previstas no art. 27;
f) expedir Certificados de Registro
a pessoas juricticas que tenham por
objetivo o exercício da atividade e a
aplicação das técnicas de Relações
Públicas previstas no art. 20;> da Lei
nv 5.377, de 11 de dezembro de 1967;
g) elaborar e alterar o seu Regimento Interno, submetendo-o ao estudo e à aprovação do Conselho Federal;
h) arrecadar as anuidades,
taxas,
multas e demais rendimentos, bem
como promover a distribuição das
quotas previstas no Capítulo VI dêste Regulamento;
i) convocar e realizar eleições para
a composição e renovação do Conselho, no prazo previsto pelo art. 12
dêste Regulamento.
Parágrafo único. Os Conselhos Regionais exercerão, cumulativamente e
no âmbito d-e suas jurisdições, as atribuições do Conselho Federal previstas
nas alíneas a, i, i, o e q do artigo
anterior.
CAPITULO V

Das ezeações e dos mandatos
Art. 11. Os membros do conselho
Federal serão eleitos por processo direto, em Assembléia Geral da Classe,
especialmente
convocada para êste
fim, só podendo votar e ser votados
os profissionais registrados que este-
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jam em día com suas obrigações e
sem impedimentos legais.
Parágrafo único. Para a realização
desta Assembléia Geral, os Conselhos
Regionais deverão constituir mesas
eleitorais receptoras de votos.
Art. 12. As eleições dos membros
dos Conselhos Regionais serão feitas
na forma e nas condições do artigo
anterior, podendo votar e ser votados os profissionais inscritos em sua
área de jurisdição.
Art. 13. As eleições referidas, neste
Capítulo serão realizadas com antecedência mínima de 30 (trinta) e 60
(sessenta) dias, respectivamente, ant: ~ do término dos mandatos dos
membros do Conselho Federal e dos
conselhos Regionais.
§ 10 Qualquer profíssiona, registrado e habilitado poderá interpor re'curso, no prazo de 5 (cinco) éías, a
contar do conhecimento do resultado
das eleições, sôbre qualquer aspecto
que possa invalidá-las.
§ 2.0 Tais recursos serão apreciados
e julgados, em decísãc irrecorrível,
por comissão de 3(três) Conselheiros
designados pelo Presidente do Conselho Federal.
Art. 14. Os mandatos dos membros
efetivos e suplentes dos Conselhos
Federal e Regionais serão de 2 (dois)
anos, podendo ser renovados por mais
2 (dois) períodos consecutivos.
Art. 15. O Conselheiro que faltar,
sem motivo justificado, a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas ou a 6
(seis) sessões ordinárias intercaladas,
no período de 1 (um) ano, perderá,
automàtícamente, o mandato.
Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, o suplente convocado exercerá o mandato, até o final, em caráter efetivo.
Art. 16. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais poderão ser
Iicencíados, a pedido, por deliberação
dos respectivês Plenários, por motivo
de saúde ou de doença em pessoa ae
sua família, ou outro impedimento
de fôrça maior.
Parágrafo único. A licença de que
trata êste artigo poderá ser concedida peol prazo máximo de 6 (seis)
meses, prororgável por igual período,
cabendo ao Presidente do respectivo
Conselho convocar, imediatamente,
um suplente.
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CAPITULO Vi

Da Renda

Art. 17. A renda do Conselho 1I'e-

deral será constiutída de:
a) 25% (vinte e cinco por cento)
da renda das contribuições aos Conselhos Regionais;

tn doações, legados e receitas patrimoniais;
C) subvenções.
Art. 18. A renda dos Conselhos Regionais será constituída de:
a) 75% (setenta e cinco por cento) das contrlbulções
estabelecidas
pelo Conselho Federal;

b) doações, legados e receitas petrímomeis:
C) subvençoes ;
d) provimento das multas apüca-

das.
CAPITULO VII

Da comoetencia
Art. 19. Os membros do órgão executivo, eleitos na forma da alínea a
do artigo 7°, terão o mandato de 2
(dois) anos,
podendo ser reeleitos,
condicionando-se sempre a sua duração com a do respectivo mandato
de conselheiro.
.
Art. 20. Compete aos Prestdentea
dos Conselhos Federal e Regionais:
a) administrar e representar legalmente os Conselhos;.
b) dar posse aos Conselheiros;
C) convocar e presidir as sessões
dos Conselhos;
d) constituir
comissões e Grupos
de Trabalho:
e) distribuir aos Conselheiros, para
relatar, os processos que dependam
de deliberação do Plenário;
f) admitir, promover, requisitar e
dispensar servidores, mediante Indlcação do Secretário-Geral;
g) delegar podêres especiais, quanco autorizados pelo Plenário;
h) movimentar as contas bancárias, assinar e endossar cheques para
depósito ou desconto, passar recibos
e dar quitação, juntamente com o
Tesoureiro;
i) autorizar despesas;
1) baixar Portarias, Avisos, Instruções e atos normativos de natureza
administrativa e, bem assim, assinar
e fazer cumprir as Resoluções dos
Conselhos.

Art. 21. :É da competência dos Secretários-Gerats;
a) substitutir os Presidentes
em
seus impedimentos, praticando todos
os atos de suas competências;
b) secretariar as sessões dos Conselhos, organizando as pautas da matéria a ser discutida e elaborar as
respectivas Atas,
c) administrar as Secretarias dos
Conselhos, provendo-lhes as neeesstdades de Pessoal, de material e de
serviços;
d) propor aos Presidentes a admissão, promoção, remoção, requisição e
dispensa de servidores;
e) elaborar os relatórios anuais das
atividades dos Conselhos;
f)
exercer outras atívídades que,
nas suas áreas de competência, lhes
forem atribuídas pelos Presidentes.
Art. 22. É: da competência dos Tesoureiros:
a) substituir os Secretários-Gerais
em seus impedimentos;
b) movimentar as contas
bancárias, emitir e assinar cheques e outros
documentos de natureza
bancária,
distribuir dotações, endossar cheques
para depósito ou para recebimento,
tudo juntamente com os Presidentes;
c) efetuar pagamentos, passar recibos e dar quitação;
d) cobrar as
contribuições, anuidades taxas de emolumentos, receber
as rendas e dotações referidas nos artigos 16 e 17 dêste Regulamento;
e) elaborar as propostas orçamentárias para serem submetidas, pelos
Presidentes, à aprovação do Conselho;
f) prestar contas,
mensalmente,
das despesas do Conselho;
g) elaborar, anualmente, os balanços da receita auferida e da despesa
efetuada no exercicio anterior, submetendo-os à aprovação do Conselho.

CAPITULO

Do

vrrr

Registro e da Cartetra ete
Identidade

Art. 23. 05 profissionais de Relações Públicas so poderão exercer, legalmente, a profissão após o regtstro
de seus diplomas ou titulos nos órgãos competentes e quando portadores da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo Conselho Regional da respectiva [urfsdiçâo.
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Art. 24. As emprêsas, entidades,
e demais pessoas jurtdícaa
de direito privado que te:r:ham por
objetivo o exercício ?a atívtdade e a
aplicação das técnicas de Relaçoes
públicas previstas no artigo 2° da Lei
número 5 _377. de 11 de dezembro de
1967 serão obrigatoriamente registradas no Conselho Regional de sua
jurisdição.
Parágrafo único. O exercício das
atividades referido neste artigo está
condícíonado ao pagamento de anuidade e ao recebimento do Certificado
de Registro expedido pelo respectivo
Conselho.
Art. 25. A Carteira de Identidade
Profissional de Relações Públicas s~
rá numerada e assinada pelo PreSIdente do Conselho Regional e conterá:
a) nome por extenso;
escritório~

b)

fillação ;

C) nacíonalidace e naturalidade;
d) declaração do
estabelecimento
de ensino em que se diplomou ou declaração de habilitação na forma da
Lei número 5.377, de 11 de dezembro de 1967, e de seu Regulamento;
e) número do registro no Conselho
Regional respectivo;
j) fotografia de frente e ímpreesão dactdloscópíca:
g) assinatura por extenso e abreviada;
h) cata da expedição;
t) anotações diversas quanto à atividade profissional.
§ 1" A Carteira de Identidade Profissional servirá de prova para o
exercícío da profissão e, como Carteira de Identidade terá fé pública
em todo o território nacional.
§ 2° A Carteira de Identidade Profissional concede ao respectivo portador o direito de exercer a proftssão de Relações Públicas no território nacional desde que pagas as taxas dos emolumentos .e anuidades
devidas ao Conselho Regional onde
estiver regístrado originariamente ou
secundàríamente,
~ 3" Os impedimentos e penalldades aplicadas pelos Conselhos serao
anotados na Carteira de Identidade
Profissional por decisão dos respectivos Plenários e, enquanto perdurarem, estará o profissional proibido de
exercer a atividade.

CAPITULO IX

Das Penalidades

Art. 26. A falta do competente registro
torna ilegal o exercício da
profissão ou da atividade, torn~ndo:se
punível o infrator com as commaçces
do Código de attca Profissional ou
do Código Penal Brasileiro.
Art .: 27. Os Conselhos Regionais
aplicarão aos infratores dos dispositivos do Código de Jttica Profissional,
baixado com êste Regulamento, as
seguintes penalidades:
a) multa de 5% (cinco por cento)
a 50% (cinqüenta por cento) do
maior salário-mínimo vigente no País,
por infração de qualquer dispositivo;
b) suspensão de 6 (seis) meses a 1
(um) ano, ao profissional que demonstrar incapacidade técnica comprovada no exercício da profissão ou
atividade;
c) suspensão de até 1 (um) ano,
do exercício da pro-rseão, ao que agir
sem decõro ou comprometer o conceito e bom. nome da. profissão;
d) suspensão de 1 (um) a 3 (três)
anos ao profissional que, no âmbito
de sua atuação, fôr responsável, na
parte técnica, por falsidade.
§ 1.0 No caso
de reincidência da
mesma infração praticada dentro do
prazo de até 5' (cinco) anos, após a
primeira, será determina~o. o cancelamento do registro profísaíonal .
§ 2.° As cominações dêste artigo serão aplicadas aos responsáveis pelas
emprêsas, entidades e espntonosreferidos no artigo 24 deste Regulamento.
§ 3.° Será assegurada ampla defesa
aos infratores, tanto no âmbito do
Conselho Regional respectivo, como,
no caso de recurso, no do Conselho
Federal.
Art. 28. A aplicação da penalidade
prevista no § 1.0 do artigo anterior
dependerá de Resolução baixada pelo
Presidente e aprovada pela totalldade dos membros do respectivo Conselho Regional.
CAPITULO X

Das Disposições Finats
e Transitórias

Art. 29. Os processos de aplicação
das normas e procedimentos estabelecidos neste Regulamento serão fixados em Regimento Interno.
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Art. 30. Os membros do Conselho
de que trata êste Decreto perceberão,
por sessão a que comparecerem, gratificação correspondente a categoria A
do artigo 3.0 do Decreto n." 55.090,
de 28 de novembro de 1964.
Parágrafo único. O, número de sessões ordinárias será fixado em Regi-

menta Interno, limitado, no entanto,
para os fins da gratificação aqui referida, a um máximo de 8 (oito)
mensaía.
Art. 31. Enquanto não forem CUHl:1tituídos os Conself.os Regionais em
tôdas as Capitais das unidades da
Federação, o Conselho Federal, mediante Resolução, poderá estender a
jurisdição dos Conselhos Regionais já

EXECUTIVO

borado de acôrdo com o artigo 2.°,
letra i, do Decreto-lei n." 860, de 11
de setembro de 1969, para os efeitos
néle previstos.
Art. 36. Na execução dêste Regulamento, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas.
Art. 37. .aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

instalados.
Parágrafo único. No caso oeste urtiga, caberá às Delegacias Regionais

do Tvabafho receber

os pedidos de
registro profissional e encaminhá-tos
ao Conselho Regional da Jurisdição.
Art. 32. Até que se processem as
eleições e a instalação dos Conselhos
Regionais e enquanto não Iôr aplicado o disposto no artigo anterior,
competirá ao Conselho Federal o estudo e o registro dos processos em
tramitação nas Delegacias Regionais
do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Ministério do Trabalho e Previdência
Social determinará às Delegacias Regionais do Trabalho a entrega dos
processos ao Conselho Federal.
Art. 33. providos os registros a que
se refere o Capítulo VIII dêste Regulamento, o Conselho Federal expedirá certificados provisórios autorizatívos do exercício da atividade profissional de Relações Públicas.
parágrafo único. Os ceruífícadoe
provisórios serão substituídos, oportunamente, pelas Carteiras de Identidade Profissional e pelos Certificados de Registro aludidos na letra f
do artigo 10.
Art. 34. O Conselho Federal promoverá, até 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da publicação dêste Decreto, as eleições para a formação de
Conselhos Regionais.
Art. 35. O Conselho Federal dos
Profissionais de Relações Públicas
- CFPRP publicará no Diário Oficial
o Código de lttica Profissional, ela-

DECRETO NC? 68.583
MAIO DE 1971

DE

4

lJE

Altera o artigo 8? e revoga o artigo
9° e seus parágrafOS do Regimento
da Ordem do Mérito do Trabalho,
aprovado pelo Decreto n9 62.819, ele
4 ae junho de 1968.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ,) artigo 81, item IIl, da Constituição, oeereta:
Art. 1<,). O artigo 8? do Regimento
da Ordem do Mérito do Trabalho,
aprovado pelo Decreto nv 62.819, de 4
de junho de 1968, passa a ter a neguínte redação:
"Art. 80;>.
Para formalizar ae
indicações ao Chanceler dos aue
se fizerem credores do reconhecimento nacional, funcionará sob a
presidência do Secretário-Geral a
Comissão da Ordem do Mérito do
Trabalho, constituída de até
5
(cinco) membros, de Iívre escolha
do Ministro de Estado, dentre CIdadãos já agraciados e que tenham
se destacado pelas suas atividades no campo da paz social."
Art. 29 • Ficam revogados o artigo
90;> e seus parágrafos.
Art. 3.° :E:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1971 ~
15{1° da Independência e 830;> da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata.

A"l'OS

DECRETO NO? 68.584 MAIO DE 1971
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DE 4 DE

Torna sem efeito a redistribuição ce
servidora do extinto Serviço de Ali
-mentação da Previdência Social
(SAPS) para o Ministério da Educação e Cultura, e dá outra» ''JroV1.4

âências .

O Presidente da República, -rsando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo nv 1.335 de 1971, do Departa. . t t·
d P
I Ci
menta Ad mims ra. IVO o essoa
vil. decreta:
Art.. 19. Fica sem efeito a redtsrnbuíção de Solange Rocha Silveira,
ocupante do cargo de Biblíotecárta,
nível :9-A, do extinto Serviço de Al1mentaçâo
da Previdência
Sacia!
(SAPS) para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura, ele:
tuada pelo Decreto nc 61. 794 de ~9 de
novembro de 1967, em virtude de ter
sido exonerada a partir de 19 de setembro de 1967.

Al't. 29 .
zste Decreto entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
l&OQ da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MtDICI
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DECRETO NQ 68.585
MAIO DE 1971

DE 4 DE

Redistribui cargo, com o respectivu
ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras provicias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
29 do Ato Complementar nv 52, de 2
de maio de 1969, e no artigo 99, §
29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19.
Fica redistribuido, para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabatno
e Previdência Social, um cargo
de
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Professor Auxiliar de Ensino Primário, código EC-516. 7, com o respectivo
. ocupante, Martinho Pereira dos Reis,
integrante do Quadro de Pessoal do
Território Federal de Rondônia.
Art. 2.° O cargo a que se refere o
artigo anterior fica transformado no
de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-204.7.
Art. 39. O Terrltórío Federal oe
Rondônia remeterá ao órgão de pessoal do Ministério do Trabalho
e
Previdência Social, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da pubhcaçác
dêste Decreto. o assentamento tncüvidual do funcionário mencionado no
artigo 1Q.
Art. 49. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admtmstrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal ou
_- contrária a normas
admínístra.tívas
aplicáveis à espécie.
Art. 59". ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, levogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
150D da Independência e 83q. na
República.
EMíLI() G. MÉDICI
Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 68.1::'86 MAIO DE 1971

DE 4 Dl:::

Autoriza o Ministério da Fazenda a
adquirir com financiamento externo
equipamentos periféricos e unidade$
de canais destinados à complementação do Laboratório de Computaçãoe Simulação da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição, aeereta:
Art. 19 . Fica 'o Ministério da Fazenda autorizado a adquirir, com financiamento direto da firma fornecedora, equipamentos periféricos e unidades de canais, complementares às
instalações do Laboratório de Computação e Simulação na ESCDla Federa!
de Engenharia de Itajubá.
Art. 29. Os têrmos e condições de
financiamento obedecerão à Iegtsla-
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çâo em vigor. não devendo ultrapassar
o valor de US$ 300üOO.OO (trezentos
mil dólares).
Art. 39. ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
150 9 da Independência e 839 da
República.

Art. 4.° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
158(,) da Independência e õ39 ce
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Costa Cavalcanti

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim NefJto

DECRETO N.O 68.588
MAIO DE 1971

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.587

DE 4

DE

MAIO DE 1971

Aproveita servidor em disponfbilidade
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
tia atrlbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia o disposto no
§ 29 do artigo 99 do Decreto-lei nv
200, de 25 de fevereiro de 1967, de<ereta:

Art. 19. Fica aproveitado no cargo
de Escrevente-Datilógrafo, corügo ... "
AF-204.7, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério da
Marinha, Waldemir Bernardino Uomes. em vaga constante do Decreto
nv 66.649, de P:' de junho de 1970 (;1)locado em disponibilidade em tctent1co cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional
de
Obras
Contra as Secas, respeitado o regime
jurídico anterior do funcíonárto ,
Art. 2.° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras C0ntra as Sêcas remeterá ao do 1lfinls~
térío da Marinha, no prazo (te ;10
(trinta) dias, a contar da publtcucâo
dêste Decreto, os assentamentos Iuncionais do servidor de que trata o presente ate.
Art. 3'1. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virsurte de sindícância, inquérito adrmnístratdvo ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nula Ileg~l nu contrária a normas eomturstrativas aplicáveis à espécie.

DE 4 DE

Reclaseifica os cargos de Revisor do
.enaaro Única de ftssoal da Universidade Federal de Goiás. e dá:
outras providências.

O presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição, e
de acôrdo COm o artigo 69, letra ç,
do Decreto-lei nv 972, de 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que

consta do Processo nv 737, de 1971, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1'1 Ficam reclassificados, com
os respectivos ocupantes, na forma
dos anexes, e de acôrdo com o disposto no Decreto nv 67.269, de 24 de
setembro de 1970. Os cargos de Reviser do Quadro único de Pessoal .~,.
Parte Permanente - da Untversídadc
Federal J'€ Goiás, vinculada ao Mlnisterto da Educação e Cultura.
Parágrafo único. A presente -reclasstncacâo vigora a part.r de 21 de outubro de 1969, prevalecendo, todavia,
8~US
efeitos financeiros para os
ocupantes da classe inicial. da série
de classes de Revisor a partir da data de posse dos mesmos nos aludidos
cargos.
Art. 29 :tste Decreto não homologa
situações que, em virtude de síndicâncía ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegaís ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 30;> O órgão de pessoal da Universidade Federal de Goiás aposttlará
Os títulos dos funcionários abrangídoa
por êste Decreto ou OS expedirá aos
que não Os possuirem.
Art. 4.° A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos re-:
cursas orçamentários próprios da Uni ...
versídade Federal de Goiás.

85

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 5Q ~ste Decreto entrará em vígor na data de sua -publicação, ~vo~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1971;
150':' da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho.

DECRETO N." 68.589 MAIO DE 1971

DE

5

DE

Concede à sociedade Immobiliare Casa
Latina - Società Per Azioni autorização para continuar a funcionar
na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
_Art. 1.0 É concedida à sociedade
Immobiliare Casa Latina _ Società
Per Azioni, cujo objetivo social é a
administração de bens. com sede na
d
cidade de Roma, Itália, autoriza a a
funcionar através de Decretos Federaís, o último dos quais sob o número 66.270, de 26 de fevereiro de
1970, autorização para continuar a
funcionar na República Federativa- do
Brasil, com o capital destinado às operações da filial brasileira elevado de
Cr$ 1.589.000,00 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e nove mil cruzeiros) para Cr$ 1.926.000.00 (Hum milhão. novecentos e vinte e seis mil
cruzeiros), em virtude de: a) Correção monetária dos bens do Ativo imobilizado. nos têrmos da Lei n." 4.357,
de 16 de julho de 1964; bj Fundo de
Reserva para aumento de capital; c)
Correção monetária do capital de giro
próprio, consoante resolução adotada
pelo Conselho de Administração, em
reunião realizada a 26 de março de
1970, mediante as clausulas que a este
acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio. obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Art. 2." f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
MÉdici
Luiz de Magalhães Botelho

EMÍLIO G.

DECRETO N9 68.590 MAIO DE 1971

DE 5

DE

Altera a redação do artigo 1Q do Decreto n9 64.288, de 31 de março de

1969.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv MT-33.779-71, decreta:
Art. 19 O artigo 19 do Decreto
nc 64.288, de 31 de março de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terra de 280.000 ma (cuzentos e oitenta mil metros quadrados) no Municipio de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, situada na confluência dos rios Paraná e Iguaçu,
definida nos seus limites, no desenho
nc 102, da Diretoria de Vias Navegáveís do DNPVN, que com êste baixa,
de p'ropriedade das firmas madeireiras
,
Amambay S.A. e Carlos Sbaratini S.A.'
Art. 29 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de
maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Mário David Andreazza

DECRETO N9 68.591
MAIO DE 1971

DE

5

DE

Revoga o Decreto que concedeu à emprêsa Bally Limsuuià (Sociedad Comercial) autorizacão para funcionar
na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíçâo, e
nos termos do Decreto-lei nv 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o Decreto
nv 14.726, de 16 de março de 1921, que
concedeu à empresa Bally Limitada
(Socíedad Comercial) com sede em
Buenos Aires, Argentina, autorização
para funcionar no Brasil e cassada a
respectiva Carta, atendendo ao que
consta do processo MIC-05.308-71.
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Art. 29 zste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Brasília, 5 de
maio de 1971;
150<:' da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Luiz de Magalhães Botelho

DECRETO N'? 68.592

DE

6

DE

MAIO DE 1971

Dispõe sôbre a transferência de recursos do salário-educação para o
Fusuio Nacional de Desenvolvimento
Educação e Estados.

aa
o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 35, § 3<;1, da Lei nc 4.863, de 29 de
novembro de 1965, decreta:
Art. 1Q Fica o Banco do Brasil ·S.A.

autorizado a transferir automàticamente, para o Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação e para os
Estados, as contribuições arrecadadas

pelo Instituto Nacional de Previdência
Social, a título de salário-educação,
Instituído pela Lei nv 4.440, de 27 de
outubro de 1964, deduzida a taxa de
administração de um por cento (l %)
em favor do referido Instituto.
§ 1Q O valor total de cada transferência aludida no "caput" dêste
artigo será estimado para o respectivo
exercício, de acôrdo com os dados fornecidos pelo Departamento de EstatístiCa do Instituto Nacional de Previdência Social, ficando, desde já, estimados para os exercicios de 1971,
1972 e 1973 os valôres da tabela
abaixo:
Previsão
Ano
c-s 1.000,00
1971
418.900
1972
522.800
1973
.. .. .. .. . . . .. 639.200
§ 2<) O Banco do Brasil S.A. efetivará as transferências, em duodécimos, da ímportânoía estimada durante
o exercício respectivo.
§ 39 As diferenças para mais ou
para menos nas transferências serão
apuradas, em cada exercício, pelo
Instituto Nacional de Previdência Social e compensadas até 31 de março
do exercício seguinte pelos responsáveis.
Art. 29 O Instituto Nacional de
Previdência Social e o Banco do Bra-
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stl S. A., a través de seus órgãos,
colocarão à disposição do Fundo N2,cíonal de Desenvolvimento da Educacão tôdas as informações estatísticas
e contábeis relativas à arrecadação e
transferência dos recursos do salárioeducação.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata

DECRETO N° 68.593
MAIO

DE 6 DE

DE 1971

Reorganiza a estrutura básica do Ministério da Agricultura e dá outras
providências.

o Presidente da República, no '.lSO
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1°. Fica reorganizada, nos termos dêste decreto, a estrutura básica
do Ministério da Agricultura,definida pelo Decreto n'' 62.163, de 23 de
janeiro de 1968.
Art. 2°. A estrutura básica do Ministério da Agricultura compreende os
seguintes órgãos da Administração
Direta.
I - órgãos de assistência direta e
imediata ao Ministro:
1. Gabinete
2. Consultoria Jurídica
3. Divisão de Segurança e Inforções

II - órgãos de Planejamento, Coordenação e Contrôle Financeiro:
1. Secretaria-Geral
2. Inspetoria-Geral' de Finanças
III - órgãos Centrais de Direçêo
Superior:
1. Departamento Nacional de Produção Vegetal
2. Departamento Nacional de Produção Animal
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3. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária
4. Departamento Nacional de :&n.genharu, Rural
5. Departamento Nacional de Serviços de Comercialização
6. Departamento Nacional de Meteorologia
7. Departamento de Admímstraça«
8. Divisão de Pessoal.
IV - órgãos Regtonals:
1. Coordenações Regtonats
2. Institutos de Pesquisas Asrotecuáría
3. Distritos de Meteorotogta
4. Diretorias Estaduais
Parágrafo ún.co. A estrutura
aprovada por êste Decreto será objeto de progressiva complementação ~
revisão à medida que se desenvolver
a implantação da Reforma Admims->:
tratava.

orçtios de aseístêncía direta e imedíata ao Ministro.

Art. 3". O Ministro de Estado dtsporá da assistência direta e ímed iata ae:
I - Gabinete do Ministro
H - Consultoria Juridica
IH - Divisão de Segurança e Informações
órgãos de Píameíamento, Cocrâenacao
e Contrôle Financeiro

Art. 4Q São os seguintes os órgãos
de Planejamento, Coordenação e Contrôle Financeiro:
I - Secretaria-Geral
H Inspetoria-Geral de stnanças
§ 1°. A Secretaria-Geral, nos termos do art. 23 § Lv, do Decreto-lei
ns 200, de 25 de fevereiro de 1967,
atua como órgão setorial de planejamento e orçamento e será dirigida por
um Secretário-Geral. nomeado em Comissão pelo Presidente da República,
o qual poderá exercer funções delega..
das pelo Ministro de Estado.
§ 29 A Inspetoria-Geral de Finanças' que será dirigida por InspetorGeral, nomeado em Comissão pele
Pres~dente da República, integra, como orgao setorral nos termos do artigo 23, § 2°, do Decreto-lei n- 2UO,
de 25 de fevereiro de 1967. os sistemas de administração financeira. contabilidade e auditoria, superlntenden-
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do o exercício dessas funções do âmbito do Ministério, e cooperando com
a Secretaria-Geral no acompanhamento da execução do orçamento-programa.

S 3°. A estrutura, a competência c
as atribuições da Inspetoria-Geral de
Finanças estão definidas pelos Decretos ns. 61. 386, de 19 de setembro
de 1967, e 64.135, de 25 de fevereiro
de 1969.
Secretaria-Geral

Art. 5". A Secretaria-Geral compreende:
I - Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento
H
Assessoria Técnica
IH - Assessoria Administrativa
IV - Coordenação de Informação
Rural
V - Coordenação de Assuntos Jnternacíonaís de Agricultura
Art. 6°. A Subsecretaria de Planejamenta e Orçamento compreende:
I Assessoria de: Programação.
Orçamento o Avaliação
H - Assessoria de Organização A
Métodos
IH - Escritório de Estatística
IV - Escritório de Análise Economica e Política Agrícola

órçõos Centrais de Direçâo Superior
Art. 7.9 Para executar as funções de
administração das atividades especificas e auxiliares, disporá o Mínísténo dos seguintes órgãos:
I
Departamento Nacional d'"
Produção Vegetal:
1. Dívisao de Sementes e Mudas
2. Divisão de Culturas Econômicas
3. Divisão de Corretivos e Fertálizantes
4. Divisão de Defesa Sanitária Ve_
getal
5. Divisão de Aviação Agrícola
H - Departamento Nacional nu
Produção Animal:
1. Divisão para Animais de Grande Porte
2. Divisão para Animais de Médio
e Pequeno Porte
3. Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal
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4. Divisão de Fisiopatologia da Reprodução e Inseminação Artificial
Agrostologfa
5. Dívísão de Nutrição Animal e
6. Divisão de Defesa Sanitária Ant-

mal

II! - Departamento Nacional de
pesquisa Agropecuária:
1. Divisão de Pesquisa Pedoiogtca
2. Divisão de Pesquisa Pítotéonioa
3. Dívísâo de Pesquisa zootecníoa
4. Divisão de Pesquisa Zoopatológíca
5. Divisão de Pesquisa de Engenharia Rural
6. Divisão de Pesquisa em Tecnologia Agrícola
IV - Departamento Nacional r!p'
Serviços de Comercialização:
1. Divisão de Informação de Mercado Agricola
.
2. Divisão de Inspeção, Padronização e Classificação

V - Departamento Nacional -tc Engenharia Rural:
1. Divisão de Construções e Instalações
2. Divisão de .aecaruzação Agrícola
3. Divisão de Conservação do SOlO
e da Agua
4. Divisão de Revenda
VI - Departamento Nacional ue
Meteorologia:
1. Dívísão de Observação e l1L~
cumentação
2. Dlvisào de Estudos e ApttcaÇê2S
~, Dívíaâo de Telecomunicações
"'- Centro de Análise e Previsões
VII - Departamento de Admi-rie .
tração:
1. Divisão do Material
2. Divisão de Administração Patrrmoníal
3. Divisão de Atividades Auxiliares
VIII - Divisão de Pessoal
Art. 8°. A Divisão de Pessoal, em
face do disposto no Decreto n- 67. 33G,
de 5 de outubro de 1970, fica desvinculada do Departamento de Admmistração, passando a ser subordinada.
diretamente ao Ministro de Estada.
Art. 9°. Para os assuntos de Trelmomento fica criada, na Divisão do
Pessoal, uma Coordenação de Treinamento.

Coordenações Regionazs

Art. 10. As Coordenações Regíonara
6aO os órgãos responsáveis pelas funções de coordenação e supervisão regionais das atividades do Ministério
da Agricultura.
Art. 11. Os Institutos de Pesquisa
Agropecuária, subordinados ao Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, sào os órgãos de execução
das atividades especificas do DNPEA,
supervisionados pelos Coordenadores

Regionais.

Paragrafo úníco. O Instituto -ae
óleos, o Instituto de Fermentaçao e oe
laboratórios da Divisão de 'I'ecnoiogia Agrícola e Alimentar, Iocalízadoe
no Rio de Janeiro, Guanabara, passe.m a constituir o Centro de 'I'ecnologia Agricola e Alimentar ora criado, subordinado ao Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária.
Art. 12. Os Distritos de Meteorclcsubordinados ao Departamento
Nacional de Meteorologia, são os órgãos de execução das atividades especificas do DEMET, supervisionados
pelos Coordenadores Regionais,
gta,

Diretorias Estaduais

Art. 13, As Diretorias Estaduais do
Mímstérro da Agricultura sâo órgãos
locais de coordenação e de execução
das atividades especificas do Mínístério, e compreendem núcleos especíaIízados em:
- Produção Vegetal
- produção Animal
- Economia Agrícola e Comerctaítzaçào
Engenharia Rural
... Informação Rural
- Finanças
- Contrôle e Avaliação
-- Admínlstraçao
Orgãos de Administração Indireta
Art. 11. Estão vinculados ao Mímstérío da .egrícultura e, consequentemente, sujeitos à supervisão Mínístenaj, à orientação, à coordenação e' eo
contrôle do Ministério da Agrtcultura, na forma do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, os seguintes
órgãos:
a) Autarquias:
- Instituto Nacional de Colornaação e Reforma Agráría - INCRA
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- Superintendência Nacional do
Abastecimento - SUNAB
- Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE
- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF
- Comissão de Financiamento d:l
Produção - CFP
b) Emprêsas Públicas:
- Companhia Brasileira de Allmantos - CaBAL
- Companhia Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM
c) Sociedade de Economia Mista
- Banco Nacional de Crédito Cooperativo SA. - BNCC
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 15. O Grupo Executivo das
Terras do Sudoeste do Paraná .....
(GETSOP), criado pelo Decreto nú- .
mero 51.431, de 19 de março de 1952,
continua vinculado ao Ministério da
Agricultura.
Art. 16. O Fundo Federal Agropecuário e o Conselho que o admíntstra continuarão sendo regulados pela
Lei-Delegada n" 8, de 11 de outubro
de 1962

Art. 17. À Coordenação de Assuntos
Internacionais de Agricultura, de conformidade com o disposto no artigo
172, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-lei nc 900, de 29 de setembro de
1969, fica assegurada autonomia administrativa e financeira nos limites
e para os fins a serem indicados em
Decreto específico.
Art. 18. A Comissão Central «e
Coordenação prevista no art. 19, do
Decreto n'' 62.163, de 23 de janeiro
de 1968, presidida pelo Ministro da
Agricultura, passa a ter a seguinte
composição:

-

Secretário-Geral
Inspetor-Geral de Pínançae
~ Diretor do Departamento de Arlministração
- Subsecretarío de Píanejamentc o.:
Orçamento
- Diretor da Divisão de Segurança e Informações
Art. 19. Os programas de trabalho
e projetos especificas dos órgãos incumbidos das atividades-fim do Mínístérto poderão ser executados por
Grupos-Tarefa, que atuarão sempre
mediante administração por objetivo,
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cuja regulamentação será feita por
ato do Mintstro de Estado.
§ 10. Os Grupos-Tarefas, organizados e constituidos por ato do Ministro
de Estado, serao integrados por técnicos ou especialistas pronsstonalmeme
habilitados, Inclusive pessoal adrmrustratlvo, Imprescindível ao desempenho
de atrtbutçóes inerentes à execuçâc 13
elaboração de projetos, com duração
temporária, extinguindo-se automàttcamente tão logo concluam os encargos que lhes forem atrtbutdoa.
§ 20 • A critério do Ministro de Es·
taco. poderão integrar os Grupos-Tarefas técnicos ou especialistas recrutados fora do Serviço Público Federal
§ 30 • Quando a designação. de tntegrante de Grupo-Tarefa recair em
servidor submetido ao regime de tem.
po integral e dedicação exclusiva, SUSpender-se-á o pagamento de grattrt"caçao decorrente da aplicação desse
regime, durante o período de sua partacipaçac nr trauaíno do Grupo-Tarefa, ressalvado o direito de opção.
40 • Poderão integrar os GruposTarefa, com ou sem prejuízo de suas
atrrbuíçóes normais, ocupantes de CCLI ~
go em comissão e de função grattncada e quem exerça encargo de representação de Gabinete.
§ 50. O funcionamento de cada Grupo-Tarefa e as condições específicas
de retribuição de seus integrantes serao estabelecidas no respectivo ato de
constituição.
Art. 20. Os Grupos-Tardas poderao
ser confiados a executores, que terão
suas atrlbuíçôes e responsabilidades
definidas no ato da respectiva constttuiçao, os quais se encarregarão das
diversas partes ou etapas em que 5(0
desdobrarem os projetos ou atívídades.
Paragrato único. De acôrdo com os
programas de trabalho e os projetos
específicos. sua natureza, vulto ou aflnídades, um executor poderá ser [,Icumbido de vários Grupos-Tarefa.
Art. 21. Os Grupos-Tarefa desenvolverão suas atividades em plena
consonância com os objetivos e du-e .
trizes dos planos de Governo. dentro
de um trabalho têcnicamente coordenado e integrado pelos órgãos proprtos do Ministério.
Parágrafo único. A integração a que
se refere êste artigo deverá ser feita
em âmbito setorial e regional, cem
como em áreas de programas afins
de outros Ministérios. dos Estados.
Distrito Federal, Territórios, Munict-

*
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pios, órgãos regionais e entidades prlvadas ,

Art. 22. O Ministro de Estado proporá ao Presidente da República, ouvido o Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral:

I ~ As medidas que se fizerem necessárias ao ajustamento à nova estrutura do Ministério da Agricultura
ct entidades da Administração Indí-

reta e outras a êíe legalmente vin-

culadas.

Il -

A transformação dos cargos

e funções do Ministério.
Parágrafo único. Da transformação

de que trata o item II dêste artigo
não poderá resultar aumento da deapesa global de pessoal.

Art. :::3. 1l::ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogados os artigos 1°, 2°, 5° a
do. Decreto n? 62.163, de 23
neiro de 1968, o Decreto nde 10 de junho de 1970, e as
disposições em contrário.

16 e 23
de" Ia66.687,
demais

Brasilia, 6 de maio. de 1971,
150° da Independência e 83° -fa
República.
2M1LlO

G. MEDICI

L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 68.594 -

DE 6 DE

MAIO DE 1971

Altera o Regulamento do Ministério
da Agricultura.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição Federal, e tendo em vista o que dispõe
o Decreto-lei nc 200. de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Cf O Regulamen to do Ministério da Agricultura, aprovado pelo
Decreto nv 64.068. de 7 de fevereiro
de 1969 fica alterado pelo que a êste
acompanha, assinado pelo Ministro de
Estado da Agricultura
Art. 2Q nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. levogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1971;
150'? da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis Velloso

EXECUTIVO

I<EGULAMENTO DO MINISTÉI<IO
DA AGI<ICULTUI<A
CAPÍTULO I
d~

Dos órgãos

Estrutura Básica

Art. 11.' O Ministério da Agricultura,
reestruturado pelo Decreto nv 62.163,
de 23 de janeiro de 1968, e reorganizado pelo Decreto nv 68.593, de 6 de
maio de 1971, dispõe dos seguintes órgãos que compõem a sua estrutura
básica:
I) ór gãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro
1. Gabinete (GM)
2. Consultoria Jurídica (CJ)
3. Divisão de segurança e Informações (DSl)
lI) órgãos de Planejamento, n"oordenação e Contrôle Financeiro
1. Secretaria-Geral (SG)
Z. Inspetoria-Geral de F i n a n ç as
(IOF)

órgãos Centrais de Direção
Superior
1. Departamento Nacional de Produção Vegetal (DNPV)
2. Departamento Nacional de Pl'Oduçâo Animal (DNPA)
3, Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária (DNPEA)
4. Departamento Nacional de Engenharia Rural (DNGE)
5. Departamento Nacional de Serviços da Comercialização (DNSC)
6. Departamento Nacional de Meteorologia (DEMET)
7, Departamento de Admínistracão
IlI)

(DA)
8. Dívísão de Pessoal (DP)

-

IV) órgãos Regionais
1. Coordenações Regionais (CR)
Z. Institutos de Pesquisa Agropecuária (lPEA)
3. Distritos de Meteorologia ..
(DISME)

4. Diretorias Estaduais (DEMA)
CAPÍTULO II

Da Assistência. Direta e Imediata
ao Ministro

Art. 2° Compete ao Gabinete, dirigido por um Chefe de Gabinete, assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social. incumbindo-se do preparo de despacho do
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'expediente pessoal do Titular da
Pasta.
Parágrafo único. Subordina-se ao
Chefe do Gabinete a Coordenação de
Relações Públicas, criada pelo De'ereto nv 63.911, de 26 de dezembro
de 1968.
Art. 39 A Consultoria Jurídica dírtgida por Um Consultor Jurídico, diretamente subordinado ao Ministro de
Estado, tem por finalidade:
I - El. ítir parecer sôbre questões
jurídicas submetidas ao seu exame;
II - Elaborar anteprojetos de leis,
decretos, regulamentos e outros atos
normativos;
IH - Assessorar por determinação
do Ministro de Estado os órgãos centrais do Ministério em todos os assuntos de natureza jurídica ligados
às atividades do Ministério.
Art. 4'? A Divisão de Segurança e
Informações, dirigida por um Diretor, diretamente subordinado ao Ministro de Estado. tem por finalidade
assistir o Ministro nos assuntos de
segurança c informações e colaborar
com a Secretaria-Geral do Conselho
de Segurança Nacional e com o Serviço Nacional de Informações, 110S
assuntos relativos à segurança nacional, na forma da legislação em vigor.
CAPÍTULO 111

Da secretaria-Geral
Art. 5'? A Secretaria-Geral, dirigida
por um Secretário-Geral, nomeado
-em comissão pelo Presidente da República, e subordinado .diretamente
:00 Ministro de Estado, atua corno ór-gâo setorial do sistema de planejamenta e orçamento.
parágrafo único. O Secretárto-Ge.ral poderá exercer, por delegação do
Ministro de Estado, a supervisão de
-órgâos centrais de direção superior.
Art. 6'? A Secretaria-Geral COmpreende:
I - Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento (SUPLAN)
II - Assessoria Técnica (AT)
lU
Assessoria Administrativa
'(AA)

IV - Coordenação de Informação
Rural (CIR)
V - Coordenação de Assuntos Internacíonaís de Agricultura
.
(CINGRA)
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Parágrafo único. Picam cria/tos os
Grupos Executivos de Finanças e de
Administração, subordinados à Assessoria Administrativa da SecretariaGeral, incumbidos de executar as tarefas financeiras e administrativas
dos órgãos da estrutura central do
Ministério da Agricultura.
Art. 70 Ao Secretário-Geral compete:
I Assessorar o Ministro de Estado na supervisão do planejamento,
da coordenação, do orçamento e da
administração do Ministério da Agricultura e das atividades de execução,
a cargo dos órgãos regionais;
II Supervisionar as atividades
das Assessorias Técnica e Administrativa, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Coordenação
de Informacào Rural e da "toordenação de Assuntos Internacionais de
Agricultura;
III - Exercer outras atribuições
que lhe forem delegadas pelo Ministro de Estado.
CAPíTULO IV

Da Subsecretaria de Planejamento
e Orçamento - (SUPLAN)

Art. 89 Incumbe a Suosecretarta de
Planejamento e Orçamento, COmO
órgão responsável pelas atividades, a
nível central. de planejamento, de
programação, de coordenação, de 01'çamento, de contrôle e de avaliação
do Ministério da Agricultura:
I - Promover a elaboração de planos e projetos e do orçamento-programa anual e plurianual;
II - Controlar e avaliar as atividades técnicas dos órgãos centrais e
as de execução dos órgãos regionais;
III Acompanhar e avaliar as
atividades técnicas e de execucãc dos
órgãos da administração indireta;
IV - Orientar, acompanhar e avaliar as atividades da CINGRA tendo
em vista harmonizá-las com os programas dos demais órgãos do Ministério'
V ~ Atuar como órgão setorial do
planejamento agropecuário nacional.
parágrafo único. A Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento será dírtgida por um Subsecretário, nomeado
em comissão pelo Presidente da República.
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Art. 99 A estrutura interna da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compreende os seguintes "1'gãos, diretamente subordinados ao
Subsecretário:
I Assessoria de Programação,
Orçamento e Avaliação (APROA)

II -

Assessoria de Organização e

Métodos (ASOM)

TIl -

Escritório de Estatística ..

(EAGRD

IV Escritório de Análise Econômica e POlítica Agrícola (EAPA)
CAPÍTULO

pelo planejamento, programação.

vadas pelo Ministro;
b) pela coordenação dessas atividades junto aos respectivos órgãos de
execução.
Parágrafo único. Os Departamentos serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados em comissão pelo Presidente da República.
Art. 11 Os Departamentos aludidos no artigo anterior possuem a seguinte estrutura básica:
I
Departamento Nacíonal
Produção Vegetal (DNPV):
Sementes

de

e Mudas

(OISEM)

2. Di visão de Culturas Econômicas
(OICEl

3. Divisão de

Corretivos e Fertilizantes (DICOF)
4. Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV)
5. Divisão
de
Aviação
(OIAV)

(DPP)

3. Divisão
(DPZ)

coordenação, contrôle c avaliação das
atividades especificas e auxiliares do
Ministério, observadas as diretrizes
gerais elaboradas pela Subsecretai Ia
do Planejamento e Orçamento e apro-

de

III - Departamento Nacional de
Pesquisa Agropecárta (DN,PEA):
1. Divisão de Pesquisa Pedológica.
Pesquisa Fitotécnica

(DPF)

Art. 10. Os Departamentos, definidos no item Ilr do art. 19 dêste
Regulamento, são os órgãos responsáveis no Ministério da Agricultura:

1. mvtsr.o

de Origem Animal (DIPOA)
4. Dívisâo de Písíopatologta da R.eprodução e Inseminação Artifi-·
cial (DIFRIA)
5. Divisão de Nutríçâo Animal e
Agrostologia (DNAGRO)
6. Dívlsâc de Defesa Sanitária Animal (DDSA)

2. Divisão de

v

Dos Departamentos

a)

3. Divisão de Inspeção de Produtos-

Agrícola

II Departamento Nacional de
Produção Animal (DNPA):
1. Divisão para Animais de Grande
porte (DAGE)
2. Divisão para Animais de Médio
e Pequeno Porte (DAMPE)

de

Pesquisa Zootécnica

4. Divisão de Pesquisa zoopatolõgtca (DPZP)
5. Divisão de Pesquisa de Engenharia Rural (DPER)
6. Divisão de Pesquisa em Tecnologia Agrícola (DPTA)

IV Departamento Nacional de·
Serviços da Comercialízação (D~SC):
1. Divisão de Informação de Mercado Agrícola (DIMAG)
2. Divisão de Inspeção, Padronização e Classificação (DIPC)
V Departamento Nacional de
Engenharia Rural (DNGE):
1. Divisão de Construções e Instalações (DCI)
2. Divisão de Mecanização Agrícola
(OIMA)
3. Divisão de Conservação do Solo

e da Água (DICOSA)
4. Divisão. de Revenda Agropecuàrta
CDIRA)

VI -

Departamento Nacional de-

Meteorologia (DEMET):
1. Divisão de Observações e Documentaçã-o (DIODO)
2. Divisão de Estudos e Aplicações.
(OIESA)
3. Divisão de Telecomunicações
(OITEL)
4. Centro de Análise e Previsão

(CAPRE)
VII -

Departamento de Artminís-

tração (DA):
1. Divisão de Material (DM)
2. Divisão de Admmlstraçâo Patrimonial (DAP)
3. Divisão de Atividades Auxiliares
mAA)
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CAPÍTULO VI

cAPÍTULO VIII

Da Divisão de Pessoal

Das Coordenações Regionais

Art. 12. A Divisão de Pessoal. em
face do disposto no Decreto número
~67 . aaa, de 5 de outubro de 197?, fica
desvinculada do Departamento ":.8 Administração, passando a ser suuordtnada diretamente ao Ministre de Es-

Art.. 15, A coordenação e a supervisão das atividades regionais do MInistério são exercidas por Coordenações, competdndo-Ihes:
I - Promover a integração dos programas e das atividades do Ministério da Agricultura e, destes, com os
dos órgãos estaduais e regionais, públicos e privados, ligados 310 setor

-tado.
§ 19 A Coordenação de Trclr,a:~e~
to (COTREMA) é órgão da Dtvisao
de Pessoal incumbido do treinamen
t~i no âmbito do Ministério ca Agrt-

.oultura .
§

29 As demais atribuições e o fuu-

ciànamento dos órgãos da Divisão de
Pessoal serâc definidos pelas normas
.que dispuserem sobre as atividades cio
órgão setorial do sistema de pessoa;
CAPíTULO VII

Da Inspetoria-Geral de Finanças

Art. 13. Compete à Inspetoria-Geral de plnanças exercer as funções de
.órgâo setorial do sistema de a.Imímstração financeira, contabilidade e auditoria, superintendendo a execucâo
.dessas funções no àmtnto do Mmísterio. observadas a orientação normativa a supervísâo técnica e a fiscalização específica do órgão centrai do
sistema, e cooperando com a SeC1'etaría-Geral no acompannameo ~"; da
execução do orçamento-programa.

Parágrafo único, A Inspetorla-Ge-

ral de Finanças será dirigida por um
Inspetor-Geral de Finanças, nomeado em comissão pelo Presidente da
República, diretamente
subordinado
ao Ministro de Estado.
Art , 14. A Inspetoria-Geral de Fín~nças compreende:
I - Dívlsâo de Administração Financeira (DAF)

II -

Divisão de Oontabtlínaae

In

Divisão de Auditoria lDAUJ

«rx»
IV
'(SAl

Serviço de Adrruníst.ação

Parágrafo único. O funcionamento
-da Inspetoria-Geral de Pínanças está
definido nos Decretos nv 61,300, de
19 de setembro de 19m, e uv 64.135,
.de 25 de fevereiro de 1969.

agropecuário:
II - Supervisionar ,. execução dos
programas, planos e projetos a cargo
de Ministério, e exercer outras funções

que lhes forem delegadas;
§ 19 As Coordenações referidas neste artigo têm as seguintes sedes e
arcas de urisdíçâo:
a) Coordenação da P Região, cem
sede em Belém e jurisdiçã-o nos Estados do Pará, co Amazor.as e do Acre
e nos Territórios de Rondônia, de aoraima e do Amapá;
b) Coordenação da 2l1o Região, com
sede no Recife e jurisdiçã-o nos F..~ta
dos de Alagoas, de Pernambuco. da
Paraíba, d-o Ceara, .co Rio Grande do
Norte, -ío Piauí e do Maranhão:
c) Coordenação da :,l.' Re~;:;.J..o com
sede em Belo Horizonte e jucisdíçâo
nos E-stados da Guanabara, 1n Río de
.Janeíro, do Espírito Santo, de Minas
Gerais, da Bahia (:; de Sergtce ;
d) Coordenaçâo da 4l!- Reg-ão. com
sede em Flortanópchs e jurisdição nos
Estados do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina, do Paraná e de São

Paulo:

e)
sede
trito
e de

Coorctenaçâo da 5~ écegiào, com
em Goiânia e iurtsdicãc no DisFederal e nos Estados de Goiás
Mato Grosso.

§ 2(1 As Coordenações R~~lonai3 serão dirigidas por Coordenadores. subordinados ao Secretárro-Oerat. nomeados em comissão pe'o Presidente
da República.
CAPÍTULO IX

Dos Institutos de Pesquisa
Agropecuária

Art, 16. Os Institutos de Pesquisa
Agropecuária e o Centro de I'ecnologta Agrícola e Alimentar, ubordmados a·o Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, são os seguin-
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tes órgãos de execução das atividades
específicas do DNPEA, :-t;.pr'rvisionados pelos Coordenadores R2gionais:
· a) Instituto de Pesquisa Agrope.:uana do Norte (IPEAN). [,)r.allzado em
Belém, Pará;
b) Instituto de Pesquisa Ag1'Ope0Utlia. do Nordeste (IF'EANE). localizado

em Recife, Pernambuco'
?). Instituto de pe.sQuisa Agrope-

cuarra do Leste CIFEAL). localizado
em Cruz das Almas Bahia· d)

Instituto de P~squisa Agropecuá-

rrc do Centro-?ul (IPEACS), Iccau-

zado em Itaguaí. Rio de Janeiro'
e) Instituto de Pesquisa Agrop~CUá'
1?2 do Centro-Oeste (IFEACO), loca-

Iizado em .Sete Lagoas,

M~nas

Gerais;

Instituto de Pesquisa Agrcpecuárfa do Sul (IPEAS). localizado em
Pelotas, Rio Grande do Sul'
j).

g) Instituto de Pesquisa Âgropecuána do Oeste (lPEAO), localiZado em
Campo Grande, Mato Grosso;
· h) Instituto de Pesquisa Agropecuána Meridional <IPEAME), localizado
em Colombo, Paraná'
· i) Instituto de Pesquisa Agropecuána da Amazônia Ocidental .
(IPEAAOc), localizado em Màllitu~'
Amazonas'
'
~) Cent~o de Tecnologia Agrícola e
Alimentar (CTAA), localizado no Rio
de .Ianeíro.
Parágrafo único. Os Institutos de
Pesquisa Agropecuárta e o Centro de
rr:.€cn~l<?g~a Agrícola e Alimentar serao dírfgfdos por Diretores nOmeados
e~ comíssão pelo Presidente da Republica.
o

cAPíTULO X

Dos Distritos cfu Meteorologia

Art. 17. Os Distritos de Meteorologi:;t, subordinados ao Departamento
Meteorologia, são os segutntes orgaos de execução das atívíd~?es específicas do DEMET, super~slOl1:ados pelos
Coordenadores RegIOnaIS:
a) V? Dístríto, com sede em Manaus
compreendendo OS Estados do Ama~
zonas e do Acre e o Território de Roraima;
b) 2.9 Distrito, com sede em Belém,
compreendendo Os Estados do Pará e
do Maranhão e o Território do Amapá;
c) 3.9 Distrito, com sede em Recife,
compreendendo os Estados do Piauí,
N a.clOnal, d~

da Paraíba, do Rio Grande do Nmte
do Ceará e de Pernambuco e o Terri-'"
tório de Fernando de Noronha'
d) 4,9 Distrito, com sede em 'Salvador, compreendendo os Estados da
Bahia, de Sergipe e de Alagoas;
e) 5.9 DIstrito, com sede em BeloHorizonte, compreendendo o Estado de
Minas Gerais;
j) 6.Ç Distrito, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, compreendendo Os
Estados da Guanabara, do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo;
g) 7.9 Distrito, com sede em São
Paulo, compreendendo os Estados deSão Paulo e do Paraná;
h) 8.\1 Distrito, com sede em PôrtoAlegre, compreendendo os Estados doRio Grande do Sul e de Santa Catarina;
i) 9.9 Distrito, com sede em CUia-o
bá, compreendendo o Estado de Mato Grosso e Território de Rondônia;
1) 10,9 Distrito, com sede em Goiã-.
nia, compreendendo o Estado de
Goiás e o Distrito Federal.
CAPÍTULO XI

Das Diretorias Estaduais

Art. 18. As Diretorias Estaduais, Sob.
a supervisão dos Coordenadores Regionais, compete:
I - Coordenar a execução de programas, planos, projetos e atividades
atinentes à política nacional da produção agropecuária, a cargo do Ministério da Agricultura, sob a orientação dos órgãos centrais nas respectivas áreas de competência;
H - Executar programas, projetos
e atrvídades que não possam ser delegados ou atribuídos, no todo ou em
parte, mediante convênios, acôrdos e
contratos previamente autorizados
pela autoridade competente, a órgãospúblicos ou a entidades do setor Privado;
IH - Promover, junto às unidades
do Ministério da Agricultura que não>
lhes são subordinadas, as atividades
prioritárias para o desenvolvimento
agropecuário do Estado.
Parágrafo único. As Diretorias Estaduais serão dirigidas por Diretores
subordinados ao Secretário-Geral, nomeados em comissão pelo Presidente
da República.
Art. 19. As Diretorias Estaduais
compreendem:
I - órgão de Deliberação Coletiva
Conselho DIretor (CD);
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Assessoria de Relações Pú-

blicas (ARP);
III - órgãos

de Coordenação e
Execução:
a) Grupo Executivo
de produção
vegetal (GEPV);
b) Grupo Executivo
de Produção
Animal (GEPA)
.
c) Grupo Executivo de EconomIa
Agricola e Comercialização (GEACO)
d) Grupo Executivo de Engenharia
Rural (GENGE)
e) Grupo Executivo de Administra~
ção (GEA)
f) GruPO Executivo de Finanças
(GEF)
g)

(SeAJ
h)

.

Setor de Contrôle

e Avaliação

Setor de Informação Rural ...

(SIRI
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Emprêsas Públicas:
Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL)
- Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEN)
c) Sociedade de Economia Mista:
- Banco Nacional de Crédito cooperativo S.A. (BNCC)
Art. 23. O Grupo Executivo das
Terras do Sudoeste do Paraná
.
(GETSOP), criado pelo Decreto número n.c 51.431, d-e 19 de março de
1962, continua vinculado ao Ministério da Agricultura.
b)

-

CAPÍTULO

XIII

Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 20. Ao Conselho Diretor, presidido pelo Diretor Estadual e integraArt. 24. O Ministro da Agricultura
do pelos titulares dos órgãOs de coor- . adotará, progressivamente, as providenação e execução da DEMA e pelos
dências ieoessárias à implantação da
titulares dos órgãos do DNPEA e da
estrutura ora aprovada, expedindo os
DEMET compete deliberar sóbre asatos reguladores
do funcionamento
suntos ÜgadOs à área de atuação da
dos órgãos de modo a assegurar a
Diretolia Estadual ou que lhe tenham
consecução dos objetivo, estabelecisido delegados.
dos com vistas ao desenvolvimento do
setor agropecuário.
Art. 21. Cabe aos Grupos Executivos, subordinados às Diretorias EstaParágrafo único.
Enquanto não
duais, coordenar a execução dos proforem aprovados OS novos Regimenjetos na área de sua jurisdição, em
tos dos órgãos do Ministério, permafunção da programação estabelecida
necerão em vigor os atuais, no que
pelos órgãos centrais e sob a oríencouber.
fação normativa e comando técnico
Art. 25. As dotações orçamentárias
dos respectivos Departamentos.
consignadas na Lei de Meios do corrente exercício, correspondentes às
CAPÍTULO XII
unidades orçamentárias atingidas por
êste Regulamento, serão movimentaDos órgãos da Administração
das pelo Secretário-Geral ou por ouIndireta
trem a quem rõr delegada a competência, na qualidade de ordeeador de
Art. 22. Estão vinculados ao Minisdespesas.
tério da Agricultura e, conseqüentemente, sujeitos à supervisão MinisArt. 26. O Ministro da Agricultura
terial, à orientação, à coordenação e
submeterá ao Presidente da Repúbliao contrôle do Ministério da Agriculca, por intermédio do órgão cen tral
tura, na forma do Decreto-lei númedo Sistema de Pessoal Civil, as proro 200, de 25 de fevereiro de 1967, os
postas de reclassificação, extinção e
seguintes órgãos:
mudança de denominação dos cargos
em comissão e de transformação de
a) Autarquias:
funções gratificadas em cargos em
- Instituto Nacional de colonização
comissão, na forma prevista no artie Reforma Agrária CINCRA)
go 181 do Decreto-lei n.c 200, de 25
- Superintendência
Nacional
do
de fevereiro de 1967.
Abastecimento (SUNAB)
Art. 27. Até que seja ultimada a
- Superintendência do Desenvolvitransferência para o Distrito Federal
mento da Pesca (SUDEPE)
- Instituto Brasileiro de Desenvolvi~ dos órgãos integrantes do Núcleo
Central da Administração das demais
mento Florestal (IBDF)
Secretarias de Estado, de que trata
- Comissão de Financiamento da
a Lei n.c 5.363-67, e dos órgãos da
Produção (CFP)
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Administração Indireta do Ministério
da Agricultura, o Ministro de Estado
disporá de uma Representação do Ga-

binete TIo Estado da Guanabara, segundo as condições gerais fixadas em
Regimento próprio.
Art. 38. O provimento dos cargos
de direção, chefia e assessoramento
deverá observar a reconhecida experiência a comprovada capacidade, a
legislação que regula o exercício porfissional dos indicados e as disposições constantes nos Regimentos Internos dos órgãos.
Art. 29. A coordenação do Combate à Febre Aftosa <CCFA), diretamente subordinada à Divisão de
Defesa Sanitária Animal, do Departamento Nac'onal de Produção Animal será dirigida por um Coordena-

dor' Geral, nomeado em comissão pelo
Presidente da República.

Art. 30. A execução dêste -gêgulamente não implicará em aumento da

despesa global de pessoal .e deverá
observar rigorosamente às disposições
legais vigentes. - L. F. Cirne Lima

rada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vígor ,
Art. 39 O órgão de pessoal do Mi ..
nistérto dos Transportes remeterá, no
prazo de 30 (trinta, dias, a contar da
publicação déste Decreto, ao do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
pela dotação do órgão de orrgem. ats
que o orçamento do Instttuto BrasrIeíro de Desenvolvimento Florestal
consigne os recursos necessàr lOS ao
pagamento da despesa. resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçao, -cvogadas as dísposíçóes em contrár-o,
Brasília, 6 de maio de 1971; 150~
da Independência e 839 da República.
EMiLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazw
L. F. Círne Lama

DECRETO
DECRETO N9 68.595
MAIO DE

DE 6 DE

1971

Redistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministério dos. T.ransportes para o Instituto Braszlez~o de
Desenvolvimento Florestal, e da outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constltuiçâc e
tendo em vista o disposto no art. 99,
~ 25', do Decreto-lei n.v 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístrtbuído, para . o
Quadro de Pessoal - Parte gspecíal
_ do Instituto Brasileiro de Desenvolvímento Florestal, c.rm o respectivo ocupante, mantido o regime jurídico , pl evídencíárío do servidor, 1
(um) cargo de Servente GL-J..04.5,
ocupado por Feliciano Villalba, tntegrante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Mtntster " dos
Transportes, oriundo do extmtr Serviço de Navegação da Bacia Ou Prata
Art. 2Q A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situaç â o que,
em virtude -te Slndi?â:.nci~,
Inquérito administrativo ou revisao de
enquadramento, venha .a ser conslde-

N9

68.596 DE 1971

DE 6 DE MAIO

Redistribui, ~om os respectivos ocupantes, cargos de Quadro de Pessoal 'to
Ministério da, Agricultura para o do

Instituto Nocunuü de Colonizaçâo e
tcetorma Agraria.
O Presidente da República, usando
elas atribuíções que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constdttnçao 13
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 , do Decreto-Ieí nv 200, de 23
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuídoa para
o Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, com os respectivos ocupantes, os seguintes cargos integrantes
do Quadro de Pessoal do Ministério
na Agricultura, mantido o regime jurídíco dos servidores:
a) da Parte Permanente;
1 (um) cargo de Engenheiro Agrõ.
nomo, código TC-I01.22.C, ocupado
por Orlando Meirelles Padilha;
1 (um) cargo de Engenheiro Agrô.
nomo, código TC-I01.21.B, ocupado
por Fernando Alves de Souza Freire;
] (um) cargo de Assistente Oomeroral, código 4.F-103.12.A, ocupado POI
Ayres Rodrigues da Silva;
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5°, letra "h", e 6°, do Decreto-Lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
thae da Silva Lopes;
1 (um) C2JTgo de Oficial de AdmíArt. 1° E' declarado de utilidade
uistraçào, código AF-201.14.B, ocupapública, para fins de desapropriação,
do por Luiz Cezar Barata;
o imóvel urbano situado na cidade de
Salvador, Estado da Bahia. na FWa
b) da Parte Especial (Lei número
Rui Barbosa, ns 3, de propriedade ia
4.069-62);
Oswaldo Pinto de Carvalho, residen1 (um) cargo de Oficial de Admite na Rua Recife, n- 11, na citada
nistração, código AF-201.12. A, ocupaCapital, onde se encontra Instara-ta
do por Oarmína Leão Cabral.
uma agência postal telegráfíca da
Art. 29 A redistribuicão de que tra.
Emprêsa Brasileira de Correios e 'I'eLa êste Decreto não homologa situaIégrafos ~ ECT.
çâo que, em virtude de sindicância,
Art. 2° O aludido imóvel ê consinquérito administrativo ou revisão de
tituído de um prédio de dois andares
enquadramento, venha a ser considee respectivo lote de terreno, medindo
rada nula, ilegal ou contrária a nor9.80m (nove metros e oitenta centímas administrativas em vigor.
metros) de frente e 34,98m (trinta e
quatro metros e noventa e oito .enArt. 3" O órgão de pessoal do Mitímetrosj de frente a. fundos, tendo
mstérto da Agricultura remeterá, no
652,18m2 (seiscentos e cinqüenta e
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dêste Decreto, ao Ins- ---' dois metros quadrados e dezoito .tccímctroa quadrados) de área teta
tituto Nacional de Colonização e Reoonstruida e 16,75m2 (dezesseis -neforma Agrária, os assentamentos runtros quadrados e setenta e cinco decíonats aos servidores mencionados no
címetros quaurados'r de área livre,
artigo 19.
tudo de acôrdo cem o que consta ia
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
Proceso n? 1.398-70 do Ministério
redístrlbuídoa continuarão a perceber
das Comunícaçôes ,
os seus vencimentos e vantagens pelo
Art. 3" Fica autorizada a Empresa
órgão de origem, até que o orçamenBrasileira de Correios e Telégrafos ----<
to do Instituto Nacional de ColonizaE. C. T. a promover, na forma .ía
ção e Reforma Agrária consigne os
legislação vigente, com seus recurso
recursos necessários ao pagamento da
próprios. a desapropriação do referi
despesa resultante do cumprimento
do imóvel.
oeste ato.
Art. 59 nste Decreto entrará em
Art. 49 O presente Decreto entrará
vigor na data da sua publicação, reem vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrávogadas as disposições em contrário:
rio.
Brasília, 6 de maio de 1971;
Brasília, 7 de maio de 1971;
150';' ua Independência e 831' .Ia
150" da Independência e 83° da
República.
República.
1 (um)

cargo de Engenheiro, eo-

ótgo TC-602.22.B, ocupado por Jona-

EMÍLIO G.

MÉDICI

EMÍLIO G.

L. F. Cime Lima

DECRETO N° 68.597 MAIO DE 1971.

MÉDICI

Hygino C. coreetu
DE

7

DE

Declara de utilidade publica, inra
fins de desapropriação, o imooei
urbano situado na Rua Rui Barrasa, em Salvador, Estado da Ba'l.i'L,
onde se encontra instalada uma
agência postal telegráfica da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe é conferida no
artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos

DECRETO N." 68.598 - DE 7 DE
MAIO DE 1971
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, uma faixa
de terra situada na Serra das Ara~
TaS, Município de Pirai, Estado do
Rio de Janeiro, para permitir a
passagem das linhas telefônicas da
Companhia Telefônica Brasileira,
que interligam as cidades do Rio
de Janeiro e São Paulo e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe é conferida
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no artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto nos
arts. 5°, letra "h" e 6° do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,

decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma faixa de terra de 10 (dez) me-

tros de largura e 288,44m (duzentos
e oitenta e oito metros e quarenta e
quatro centímetros) de comprimento, destinada a servir de passagem
às linhas telefônicas da Companhia
Telefônica Brasileira, na Serra das
Araras, Município de Píraí , Estado

do Rio de Janeiro, parte integrante
dos sistemas de comunicações telefônicas interurbanas entre as cidades
do Rio de J aneíro e São Paulo.

Art. 2° A faixa de terra referida no
artígv anterior, com a área aproxímada de 2.274,30m2 (dois mil, duzentos e setenta e quatro metros
quadrados e trinta decimetros quadrados), está situada na Rodovia
Presidente Dutra, entre o ponto a
menos 766m (setecentos e sessenta e
seis metros) do Km 61, e o ponto I a
mais de 61,50m (sessenta e um metros e cínqueata centímetros) do
Km 63 daquela Rodovia, próximo ao
Monumento Rodoviário, no local denominado Fazenda Caiçara, de propriedade de Maria Alves da Costa,
Polidoro da Mata Paz e Josefa de
Souza Costa, e é delimitada em ambos os lados por 2 (duas) linhas
imaginárias, paralelas e uma terceira, localizada no centro de ambas,
da qual cada uma delas dista 5 (cinco) metros e que tem as medidas e
rum-.s seguintes: tomando por referência o poste n'' 1.211, de propriedade da Companhia Telefônica Brasileira, fincado à margem esquerda
da Rodovia, a uma distância de 2
(dois) metros da mureta de proteção
da ponte de concreto existente no
local, e distando aproximadamente
36,30m (trinta e seis metros e trinta
centímetros) do início da sua plataforma, a 61m (sessenta e um metros)
encontra-se a estaca n- 8 no limite
da faixa do DNER, no rumo 23° 33'
55" NE; em 1° deflexão 2° 15' E, mede 35,92m (trinta e cinco metros e
noventa e dois centímetros) até a
estaca ns 7, segundo o rumo de 21°
18' 55" NE; em 2" deflexão 13° 04' E,
com 26,77m (vinte e seis metros e setenta e sete centímetros) até a esta-

ca n- 6, segundo o rumo de 8" 14' 55"
NE' em 3" deflexão O" 03' 40" E com
32,70m (trinta e dois metros
setenta centímetros) até a estaca n- 5,
segundo o rumo de 8" 11' 15" NE; em
4" deflexão 0° OS' 10" D, com 26,96m
(vinte e seis metros e noventa e seis
centímetros) até a estaca nv 4, segundo o rumo de 8" 14' 25" NE; em
5" deflexão 24" 29' 50" E, com as.ism
(vinte e oito metros e treze centímetros) até a estaca n« 3, segundo o rumo de 16° 15' 25" NO; em 6" deflexão O" 32' D, com 34,05m (trinta e
quatro metros e cinco centímetros)
até a estaca n- 2, segundo o rumo de
159 43' 25' NO; em 7~ deflexâc 15<?
36' E, com 42,90m (quarenta e dois
n.etros e noventa centímetros) até
a estaca n'' 1, segundo o rumo de 31"
19' 55" NO, onde termina a faixa fazendo confrontação com a Rodovia
Presidente Dutra, Km 64/6S, próximo à rampa de subida ao Monumento Rodoviário, tudo de acôrdo com
a planta PT-N" 20.021 (2", 3\ 4a,
partes, 2" emissão), constante do Processo n'' 322-70, do Mínistérío das
Comunicações.

e

Art . 3" Fica a Companhía Telefônica Brasileira autorizada. a promover e executar, com seus recursos,
próprios, na forma da legislação vigente, amigável ou judicialmente, a
presente' desapropriação ou instituição da servidão de passagem pela referida faixa de terra,

Art. 4" Nos têrmos do artigo 15 do,
Decreto-Ieí n'' 3.365, de 21 de junho,
de 1941, modificado pela Lei número,
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriaçâo é declarada de caráter'
urgente, para efeito de imediata
imissão de posse,
Art. 5" ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1971; 150"
da Independência e 83° da República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

A'TOS

DECRETO N.o 68.599
MAIO DE 1971

DE

DO

7

PODER

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o dominio
útil de uma faixa de terra situada
na Serra das Araras, Município de
Pirai, Estado do Rio de Janeiro, para
permitir a passagem das linhas telejônicas da Companhia Telefônica
Brasileira CTB - que interligam as Cidades do Rio de Janeiro
e São Paulo, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe é conferida no
artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6." do Decreto-lei
n." 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o domínio útil de uma faixa de terra
com 10m (dez metros) de largura e
301,87m (trezentos e um metros e oitenta e sete centímetros) de comprimento, destinada a servir de passagem às linhas telefônicas da Companhia Telefônica Brasileira - CTB na Serra das Araras, Município de
Pírai, Estado do Rio de Janeiro, parte integrante do Sistema de Comunicações
Telefônicas
Interurbanas
entre as cidades do Rio de Janeiro e
São Paulo.
Art. 2.° A faixa de terra referida
no artigo anterior, com a área total
de 3. 018,70m2 (três mil e dezoito metros quadrados e setenta decímetros
quadrados), está situada, na Fazenda
Nacional de Santa Cruz, na altura dos
quilômetros 58 e 61 da Rodovia Presidente Dutra, no lugar denominado
Bom Jesus, na Serra das Araras, Município de Pirai, Estado do Rio de
Janeiro, sendo o dominio útil de propriedade de Manoel Gomes da Silva e
o domínio direto da UNIãO; é delimitada por ambos os lados por duas
linhas imaginárias paralelas a uma
terceira, localizada no centro de ambas, da qual cada uma delas dista 5,00
m (cinco metros) e que têm as medidas e rumos seguintes tomando por
referência o poste nc 1.170, de propriedade da Companhia Telefônica Brasileira, ficando à margem esquerda
da Rodovia Presidente Dutra, a uma
distância de B,OOin (oito metros), em
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linha perpendicular, ao eixo ideal da
rodovia, em um ponto situado em
distância planímétrtca, aproximadamente 612,00m, (seiscentos e doze metros) antes do marco quilométrico
n." 58, mede 39,BOm até a estaca n." 15
no rumo de 800 1 O ' 3 5 " S O ; em 1." deflexão 16°20'D com 25,51m (vinte e
cinco metros e cinqüenta e um centímetros) até a estaca n.v 14, segundo
o rumo de 83l?29'25"NO; em 2~ deflexão 15°43'D com 46,56m (quarenta e seis metros e cinqüenta e seis
centímetros) até a estaca n." 13, segundo o rumo de 67°46'NO; em S."
deflexão 0045'D com 40,30m (quarenta
metros e trinta centímetros) até a
estaca n.v 12, segundo o rumo de
67°01'05"NO; em 4." deflexão 12°30'D
com 49,70m (quarenta e nove metros
e setenta centímetros) até a estaca
n.s 11, segundo o rumo 54°31'05"NO;
em 5~ derlexâo 201l10'D com 39,SOm
(trinta e nove metros e oitenta centímetros) até a estaca n." 10, segundo
o rumo de 34°21'05"NO; em 6." deflexão 29°45'D com 60,20m (sessenta metros e vinte centímetros) até a estaca
n.s 9, segundo o rumo de 4°36'05"NO;
onde alcança o limite da faixa de dominio do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, tudo de acôrdo com a planta PT-N.O 20.021 (1." e
2."- partes, 2." emissão), constante do
processo n." 00321-70 do Ministério
das Comunicações.
Art. 3.° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover e executar, com seus recursos
próprios, na forma da legislação vigente, amigável ou judicialmente, a
presente desapropriação ou instituição da servidão de passagem pela
referida faixa de terra.
Art. 4.° Nos têrmos do artigo 15
do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriaçâo é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5.° ~ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1971:
150." da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti
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DE

7

DE

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica, e dá ,JUtras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar;'
tlgo 81, item In, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no art. 20
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960, decreta:
Art. 1° Fica alterado, na forma do
Anexo I, que constitui parte integrante dêste Decreto, o Quadro de
Pessoal do Ministério da Aeronáutica,

aprovado pelo Decreto no 51.516, de
25 de junho de 1962, para fundir com

a Parte Permanente a Parte Espeeial de que trata o Decreto nv 59. ':1:27,
de 27 de outubro de 1966, e corrigir

a proporcionalidade das respectivas
séries de classes, de conformídade
com o que dispõe o art. 20 da ei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto nv 48.321,
de 8 de setembro de 1960.
Art. 29 A alteração a que se refere
êste Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando suprimidos, para
tanto, na forma do Anexo II, os cargos e funções vagos integrantes ias
Partes Permanente, Especial e Suplemental' do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3'? Fica, igualmente, retificado,
na forma do Anexo, o 'Decreto número 54.285, de 14 de setembro de
1964, que aprovou o enquadramento
do pessoal de nível superior do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, alterado pelos de números 55.196, de 10 de dezembro de 1964
e 59.387, de 13 de outubro de 1966, a
fim de sanar incorreções verificadas
no mencionado enquadramento.
Parágrafo único. A retificação de
enquadramento de que trata êste artigo prevalecerá a partir de 29 de
junho de 1964.
Art. 49 O provimento dos cargos
vagos constantes do Anexo I será
processado na forma da legislação em
vigor.
Art. 59 Os cargos integrantes das
antigas Partes Permanente e Especial continuam preenchidos pelos seus
atuais ocupantes.

Art. 69 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 17-5-71 (Suplemento).
DECRETO N9 68.601 MAIO DE 1971

DE 10 DE

Declara ele utilidade pública o tnsntuto de Ensino e Assistência Social
de Videira, com scoe em Videira,
Estado de Santa Catarina...
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituíçao e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 27.958, de 1968, decreta:
Art. 19. É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q . da.
Lei nv 91, de 28 de agosto de .1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961 o Instí..
tuto de Ensino e Assistência Social
de Videira, com sede em Videira, Estado de Santa Catarina.
Art. 29. :E:ste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 10 de maio de 1971;
11;;,0° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÊDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.602 MAIO DE 1971

DE 10 DE

Redistribui, com a respeotioa ocupan~
te, para o Ministério das Relações
Exteriores, cargo da atual Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artlgo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
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99,

§ 2 Q, do Decreto-lei nc 200, de 25
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica redistrfbuído, com a
Quadro
respectiva ocupante, para
de pessoal ~ Parte Permanen te
do Ministério das Relações Exteriores,
1 (um) cargo de Telegrafista, codígo
CT-207.14.B,
ocupado por
Maria
Aparecida Espíndola, Integrante do
Quadro de Pessoal - Parte permanente - do ex-Departamento dos
Oorreíos e Telégrafos, atual gmprêsa
Brasileira de Corretos e Telégrafos.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em vtrtude de sindicância,
inquérito admtníatratrvo ou revisão de
enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas acminístratívas em vigor ,
Art. 3Q O órgão de pessoal da Em->:
presa Brasileira de Correios e 'I'elégratos remetera, no prazo de
30

de

°

DECRETO

N9

68.603 -

(trinta) dias a contar da publicação
Decreto, ao do Ministério das
Relações Exteriores o assentamento
Individual da servidora mencionada
no artago 1Q.
Art. 49 A ocupante do cargo ora t-edistribuído continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão
de origem, até que o orçamento do
Ministério das
Relações Extertorea
consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante do
disposto neste ato.
Art. 5l) ltste Decreto entrará em vrgor na data da sua pubhcaçâo. revoganas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1971;
150Y da
Independência e 839 da
República.

dêste

EMÍLIO G. MÉDICI

Márto Gibson Barboza

Hygtno C. Corsettt
DE

10

DE MAIO DE

1971

.Dispõe sôbrc a execução ao Ajuste de Complementação n9 15 sóbre produtos da Indústria Quimico-Farmaceutica~ concluido entre a srcentma.
o Brasil e o México.

o Prestdente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que
Tratado de Montevidéu aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de revereíro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15 (1). 16 (I) e 99 (IV), da Conferência das Partes Contratantes' do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciárias da Argentina, do Brasil e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu,
no dia 4 de dezembro de 19'W, Protocolo estabelecendo um Ajuste de Complementação sobre produtos da Indústria QuímiCO-Farmacêutica;
Considerando que, em cumprimento ao artigo 17 do Tratado de Montevideu. e nos termos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução 226 de 8 de janeiro de 1971,
ueclarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu o número 15, compatívets com os princípios do Tratado;
considerando que o presente Ajuste deverá entrar em VIgor sessenta
dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dlspôe o seu artigo 17; decreta:
Art. 19 A partir de 9 de março de 1971, as importações dos produtos
especificados no artigo 19 do Protocolo anexo a este Decreto, originários
da Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo: Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos
gravames e requisitos específicos de origem estipulados no seu Anexo l,
obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo uníco . As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.

°
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Art. 29 O Ministério da Fazenda tornará, através dos órgãos competentes, as providencias eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto
nv 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1971; 150'? da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

Antônio Delfim Netto

o acõrdo mencionado no presente decreto foi publicado no D. Q. de
14 de maio de 1971.
DECRETO N° 68.604 MAIO DE 1971.

DE 11 DF.

outorga concessão à Rddio reieotuio
de Sergipe S. A. para estabe!ecer
uma estação de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na ddade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artãgo 81, item I'H, da Conatitulçãc, e
tendo em vista o disposto no ::trtig'J
8", item XV, letra "a", da mesma
Constituição, e o que consta do Edital n- 4-39, do Ministério das Comunicações, decreta:
Art. 1" Fica outorgada concessão à
Rádio Televisão de Sergipe S.A., nos
têrmos do artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, para
estabelecer, na cidade de Aracaju.
Estado de Sergipe, sem direito de (;xclusívidade, uma estação de radiodífusão de sons e imagens (televisão).
utilizando o canal 4.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubricadas pelo Secretário-Geral 60
Ministério das Comunicações, e deverá ser assinado com o Ministro de
Estado das Comunicações ou autoridade por êle designada dentro de ()O
(sessenta) dias, a contar da data da
publicação dêste Decreto no Diárw
Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EN::ÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti
DECRETO NQ 68.6'05 MAIO DE 1971

DE

11 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Direito da Puauiação Universidade Nordeste Mineiro, com sede em reotuo Otoni, Estado de Mtnas Gerais.

O Presidente da República, .usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o disposto no artigo 4'1
da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9 de setembro de
1969 e tendo em vista o que consta do
Processo nc 215.789 de 1971, do . . .místério da Educação e Cultura, Deoreta:
Art. 19. Fica autorizado v funcionamento da Faculdade de Direito da
Fundação Universidade Nordeste Mineiro, com sede na cidade de Teófilo
Otoni, no Estado de Minas Gerais.
Art. 29. Bste Decreto entrará. em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO

G. "MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

ATOS

DECRETO N9 68.606 -

DO PODER

DE 11 DE

MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a CiCUUi'e
de Meninos São Paulo Apóstolo, com
sede em Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República, usanac
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçao e
atendendo ao que consta do Processe>
nv M. J. 29.388, de 1970, decreta:
Art. 19. f: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo ~ 9 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a Cidade de Meninos São Paulo Apóstolo,
com sede em Petrópolis, Estado ao
Rio de Janeiro.
Art. 29. zste Decreto entrara cin--vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1971;
Iôüv
da Independência e 839 da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.61)7 -

DE 11 DE

MAIO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Hospital de Maoe, com sede em Magé, Estado ao
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o :3,1"tígo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 63.094, de 1968, decreta:
Art. 19. :Ê: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935.
combinado com o artigo :9 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv _.
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação Beneficente Hospital de Magé, com sede em Magé, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 29. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 11 de maio de 1971;
lfAJ9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

EXECUTIVO
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DECRETO N9 68.608
DE 11 DE
MAIO DE 1971
Altera o Decreto n9 51.581, de 8 dI::.
novembro de 1962, que aprovou :)
enquadramento definitivo do -peeeotu
do ex-Território Federal õo Acre, e
da outras providências.
O Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos art.gos 48 e
96 da Lei nO 3.780, de 12 de julho .:1\1
1960, e respectiva regulamentação, dc..

ereta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto número 51. 581, de 8 de novembro de
1962, que aprovou o enquadramento
definitivo do pessoal do ex-Terrttórtu
Ieederal do Acre, a fim de excluir um
cargo de Atendente, Código P-1703.'j,
ocupado p'ÜT Landualda de Castro Rudrtgues, e ínclui-Io, com sua respectiva ocupante, na classe de Entermelro-Auxflíar, Código P-l706.8.
Parágrafo único. A rettncacão ue
enquadramento a que se refere êste
artigo vigora a. partir de 19 de juíno
de 1960, sem prejuízo da transferen
cía da servidora para o Quadro de
Pessoal do Minístéríc da Justiça, levada a efeito por decreto de 11 de
janeiro de 1963.
Art. 29 Cabe ao Ministério da Justaça promover as mecítdas reiacronadas com a aplicação das dísposíçeós
do Decreto-lei nv 299, de 28 de revere11'O de 1967.
Art. 39 A despesa com a execucac
dêste decreto será atendida:
a) com os recursos rínancerros C011cedidos ao Estado do Acre, destinados
a pagamento de pessoal, de 11.' de JUlho de 1960 até a data em que se verificou o desligamento da funcionária
do respectivo Quadro de Pessoal;
b) com os recursos orçamentários
próprios do Mínistérto da Justiça, a.
partir da posse e exercício da runcíonáría de que trata o presente decreto naquela Secretaria de Estado.
Art. 49 A Divisão de Pessoal :10
Ministério da Justiça apostilará o título da funcionária
abrangida por
êste decreto.
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Art. 59 :e:ste Decreto entrará em vigor na data ae sua publícaçao. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

11

de

maio

J509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

de
e

1971;
83'"

da

quadrandos.
Art. 2Q OS valôres dos níveís uo

MÉDICI

Alfredo Buzaia
DECRETO N9 68.609

do pelo parágrafo único do. artigo 23
da Lei nc 4,069, de 11 de junho do
1962, do Ministério dos Transportes,
para efeito de serem sanadas incorreções havidas no respectivo precessarnento e corrígtdas omissões de en-

DE

11

DE

MAIO DE 1971

tcetittco: o Decreto n(} 65.434, de 13
de outubro de 1969, que aprovou o
enquadramento do pessoal beneticiado pelo -parcçrato usuco do artigo 23 da Lei -ns 4.069, de 11 de jUnho de 1962, ao Mmistério ao:;
Transportes, e da outras -arooiaen-

das.

o Presidente da Hepublica, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IrI, da Corrstltuiçào,
e tendo em vista o que consta do parágrafo único do artigo 23 da Lei numero 4.069, de 11 de junho de 1962,
e do Processo DI? 6.051, de 197(), do

Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam retificadas as tabelas numéi-lcas e as relações nominais
anexas ao Decreto nv 65.434, de 13
de outubro de 1969, que aprovou o
enquadramento do pessoal beneficiaDECRETO

NQ 68.610 -

vencimentos dos cargos constantes 'ia
relação nominal de que trata o artigo anterior são os previtsos no Anexo I da Lei nc 4,069, de 11 de junho
de 1962, reajustados por leis posteriores.
Art. 3° O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes apostilará os
títulos dos servidores abrangtdc; por
êste Decreto ou expedirá os dos servidores que nãoo.:s possuírem.
Art. 49 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do MI··
nístérto dos Transportes.
Art. 5Q :ttste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. lI?
foram publicados no D. O. de 12 de
maio de 1971.
DE 11 DE MAIO DE 1971

fJispõc sôbre a execução do Ajuste ele Complementação nO 12 sôbre a In..
âustria Eletrônica e de Comunicações taétricae, concluído entre o Brasil
e o México.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, d.z Constituição, e
Considerando que Q Tratado de Montevidéu aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de
Complementação por setores mdustríaís. matéria essa regulamentada pelas
Resolucões 15 (1), lo (1) e 99 (IV), da Conferência das Partes Contratantes
do Tratado;
Considerando que Os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base
nos dispoaitivoe acíma citados. assinaram, em Montevidéu, no dia 30 de
novembro de 1970, Protocolo estabelecendo um Ajuste de Complementação
sôbre produtos da Indústria Eletrônica e de Comunicações Elétricas;
Considerando que, em cumprunento ao artigo 17 do Tratado de Mon~
sevtôéu, e nos têrmos do artigo 18 da Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolução 228 de 8 de jameiro de 1971, declarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu o número 12, compatíveis com os prtncípios do Tratado;

ATOS DO PODE~\. EXECUTIVO

Considerando que o presente Ajuste deverá entrar em vigor sessenta
dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu artigo 10; decrete:
Art. 19 A partir de 9 de março de 1971, as importações dos produtos,
especítícados no artigo 19 do Protocolo anexo a êste Decreto, originários do
México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo: Bolívia, Equador E' Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e requisitos específicos de origem estipulados no seu Anexo I, obedecidas as cláusulas e condicôes estabelecidas no citado Protocolo.
parágrafo único. As disposições dêste Decreto não se aplicam às ímportacôes provenientes dcs países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2º O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3º A comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n» 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto número 60.987 de 11 de julho de 1967. acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo, sugertrído as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. ficando revogadas as dísposíçôes cem contrário.
Brasília, 11 de maio de 1971; 150'! da Independência e 83° da República.
E:M:íLIO G. MÉDICI

Mario Gíoscm: Barboza
Antônio Delfim Np-tto

o

protocolo mencionado no art. F foi publicado no D.a.de 20-5-71.

DECRETO N9 68.611 MAIO DE 1971

DE

11

DE

Revoga o Decreto nf} 57.133, de 27 de

outubro de 1965.
O Presidente da República, usando

da atríbutçàc que J:18 conteve o artigo 81, item H'I, da Constituição, de-

creta:
Art. 1~ .

Fica revogado o Decreto
nv 57.133, de 27 de outubro de 1965,
que aprovou as Instruções Gerais para
as relações entre as Fôrças Armadas
Brasileiras e os adidos Militares Estrangeiros.
Art. 2°. ãste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasilía, 11 de maio de 1971;
150" da Independência e g39 da

República.

Ri."'<1ÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 68.612 - DE 12 DE
:MAIO DE 1971
Declara de
utilidade e necessidade
pública e de ímieréese social, paratons de
desapropriação, áreas de
terras da bacia de acumulação de
água do Rio Descoberto, para abastecimento do Distrito Federal, e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item JII. da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
50, letra e, do Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de- 1941; 29, item VII,
da Lei nv 4.132. de 10 de setembro de
1961. e 69 do Decreto-lei nc 524, de 8
de abril de 1969, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade e necessidade pública e de interêsse social, para o fim de desapropriação, as terras de domínio particular ainda não incorporadas ao patrimônío da Companhia trrbantsadora da Nova Capital - NOVACAP, na,
bacia de acumulação de água a ser
formada no Rio Descoberto com a
construção da barragem pela Companhia de Agua e Esgotos de Bra.silia
CAE8B, destinada ao abastecimento da Capital da República, situadas.
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no Distrito Federal e Estado de Goiás,
compreendidas dentro da poligonal definida pelas coordenadas (X, Y) dos
seus vértices,
projeção conforme
GAUSS, meridiano 489 W. Gr.
y

Ponto

o

1
2
3
4

5

I 8 . 256,020 I

I
I

i
I

'
,

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

II

3ft

I

40
41
4:,t
43
44
45
46
47
48
49
50
O
1

'
I
I

II
I
I
I

I
,

I,
I

II
J,

I
I

I

I
I
I

I
I'
,

I
I

I

I
I
I

!

8.256,210
8.256,280
8.256,930
8.257,350
8.257,240
8.259,760
8.259,940
8.260,190
8.260,630
8.261,250
8.262,570
8.263,280
8.263,220
8.263,480
8.263,560
3.263,730
8.263,670
8.264,500
8.264,140
8 .264.970
8.263,700
8.263,760
8.261,900
8.261,410
8.260,480
8.259.940
8.260,140
8.260,560
8.260,840
8.261,320
8.261,380
8.261,270
8.259,960
8'.259,560
8.259,020
8.258,850
8.259,870
8,253500
3.258,540
3,258,260
8.257,440
8,256,920
8.256,420
8,256,020
8.256,240
8.256,030
8 ' 256,460
8.256.590
8.255700
8.255,626
8.256,020
8.256,210

\

I
I
\
,

I
I

1

1
I
I

I

I

I
I

1
I
I

II
II
II

,
11

I
I

I
,
I'

,
I

I
!
"

474,840
475,000
475,260
475,770
475,500
476,200
476,530
475,760
476,380
476,620
476,260
476,540
. 4'76,150
475,540
475,350
474,270
473,770
475,080
.475,980
476,080
476,680
476,350
477,480
477,640
477,800
477,590
477,920
479,320
479,670
430,130
430,430
430,730
481,120
430,340
480,500
431,940
480,960
479,880
479,37()
478,750
477,810
477,150
477,340
477,780
478,430
477,700
477,620
477,280
476,750
475,680
475,367
474,840
475,000

Art. 29 Caberá à Companhia de
água e Esgotos de Brasilia promover
as medidas necessárias à desapropriação, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n Q 3.365, de
21 de junho de 1941, com as modificações pertinentes da Lei nv 2.786, de
maio de 1956, observado o que preceitua o Decreto-lei nv 524, de 8 de abril
de 1969.
Art .. 3 0 Ficam proibidos o exercício de atividades e a instalação de
indústrias que, por sua natureza, possam poluir as águas destinadas ao
abastecimento do Distrito Federal, na
bacia hidrográfica do Rio Descoberto,
a montante da barragem de captação
de água a ser construída, nos limites
compreendidos dentro
da poligonal
definida pelas coordenadas (X, Y) dos
seus
vértices,
projeção conforme
GAUSS, meridiano 48 9 W Greenwích:
Ponto
P 1

I
I
I

I

1 8.255,050

2
P 3
p 4
p 5

,

P 6
P 7

,

p

P

8

P
P
P

10
11
12

'p 9

P 13

= PI

Y

X

I

,

I 8.262,500 "
I 8.267,900
8.275,000

1

I, 8.275,000 ,
8.276.620 I

II
,I

I
,

8 .276,000
3.273,120
8.266,950
8.257,700
3.253,500
8.251,500
8.255,050

I

11

I
I
,

II

474,450
469.000
472,000
473,000
478,500
487.750
492.000
493,300
491,400
495,000
494,600
438,700
474,450

Parágrafo único. A Companhia de
Agua e Esgotos de Brasília - CAESB
compete fiscalizar o cumprimento do
disposto neste artigo, promovendo as
medidas judiciais necessárias, observada a legislação em vigor.
Art. 49 As despesas com a execução do presente D-ecreto correrão
pelo orçamento da
Companhia de
Agua e Esgotos de Brasília - CAESB.
Art. 59 :E1ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 12 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N9 68.613 ----..;.

DE 12 DE MAIO DE 1971

Abre, à Presidencia da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidén~
cio, da R6pÚbltca, o crédito suplementar de Cr$ 70.000,00 para retõrço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artdgc 81, item III, da Constdtuíçâo, e da autorização, contida no artigo 69
da Lei n." 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República. em favor do Gabinete
da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar no valor de ••..
Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), para rerõrco de dotação orçamentária
'consignada ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 -

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

11.02 11.02.01.04.2.002 -

Gabinete da Vice-Presidência da República
Manutenção do Gabinete do Vioe-Presidente
da República
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vanãveís
70.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or.çamento ao subanexo 11.00, a saber:
11. 00 - PRESIDENCIA DA REPúBLICA
crs 1,00
11.02 - Gabinete da Vice-Presidência da República
Atividade 11.02.04.02.2.002
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
16.000
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis . .
.
54.000
TOTAL . .

Art.

70.000

31;) :t;:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

.revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 12 de maio de 1971; 150º da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônilo Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 68.614 -

DE

12

DE MAIO DE

1971

,Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar de Cr$ 8.000.000,00 para retorço de aota,
ções consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !II, da Constituição, e da autorização contida no artigo
'6.0 da Lei n." 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Polícia Federal, o crédito suplementar no valor de
.
'Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), para refôrço de dotações 01'-çamentárías consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
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crs 1,00

20.00 20.14 20.14.08 12.1.015 -

Departamento de Policia Federal
Construção da Delegacia do Departamento

4.1.1.0 20.14.08.12.1.016 4.1.3.0 -

Obras Públicas
Reequípamento do Departamento

4.1. 4. O -

2014.08.12.2.017 -

MINISTlCRID DA JUSTIÇA

em Pernambuco

Equipamentos e Instalações. "

.

300.000

.

900.0nn

Material Permanente . .
,.
Coordenação e Manutenção do Poltcíamento
Federal

3.1.2.0 3.1.3.1 -

Material de Consumo.
.
Remuneração de serviços Pessoais

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0 -

_

Encargos Diversos

.

.

.
.
o

TOTAL

•••

.

400.000
550.500
3.252.500
. 1.878.000
719.000
8.000.ÓOO

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada. no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UN1AO

Recursos sob Supervisão do Mmtstéric do
Planejamento e Coordenaçã-o Geral
Projeto 28.02.18.00.1.023
4.12.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . .
8.000.000
Art. 3<;1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1971; 1509 da Independência e 83 11 da República.
~J(L 02

-

EMÍLIO G.

MÉDICI

Attreao Bueaui

Antõtuo Delfim Netto
J oito Paulo aos Reis Venoso

DEJRETO NlI 68.615 necuunnca carço.

DE 13 DE

MAIO

DE 1971

e1J~

comissão, transforma função gratificada em cargo
em. comissão, er-a e suprime funções gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere. o
artigo 81, item In, da Constdtuíção e tendo em vista o artigo 181, itens l i
e IIl, do Decreto-lei nv 20G, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativados cargos em ccmtssão e dac funções gratificadas do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério da Fazenda, resultante da adaptação
à estrutura estabelecida pelo Decreto n.v 67.325, de 2 de outubro de 1970,
alterado pelo Decreto n.s 68.060, de 14 de janeiro de 1971, e pelo Regimento Interno da DiVJsà0 de Segurança e Informações, aprovado pela
Portaria n.v 361, de 29 de dezembro de 1970, do Ministro da Fazenda.
Art. zv As despesas com a execução dêste Decreto serão custeadas
pelos créditos orçamentários prôpalos do Ministério da Fazenda.
Art. 311 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposlçóes em contrário.
Brasrüa, 13 de maio de 1971; 1509 da Independência e 8311 da República.
MEDICI
Antônio Delftm Netto

EMÍLIO G.

O anexo mencionalo no art. 19 foi publicado no D.O. de 17-5-71.

ATOS

DECRETO N9 68.616
MAIO DE 1971

DE 13 DE

Delega competência ao Ministro da
Indústria e do Comercio para nomear na Junta Comercial do Dístrito Federal.

o Presidente da Repúblíca.. usando
da competência que lhe confere o artigo 81, item In da Constãtuíção e
tendo em vista o disposto nos artigos
11, 12 e 173 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1°. 11:: delegada ao Ministro
da Indústria e do Comércio competência para nomear o Secretário-Geral da Junta Comercial do Distrito Federal, de acôrdo com o artigo 29 da
Lei nv 4.726, de :3 de julho de 19GG.
Art. 29 • 3tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1971;
da Independência e 83 9 da
República.

1500

EMÍLIO

Art. 29 A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo OU revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, .ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária remeterá, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicacão dêste Decreto, ao do Departamento de Policia Federal o assentamento individual do servidor de que
trata o artigo 19.
Art. 49 O servidor ora redlstrlbuído
continuará a perceber seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem,
até que o orçamento do Departamento
de Policia Federal consigne os recursos necessários ao pagamento da des_ )Jesa resultante do disposto neste ato.
Art. 59 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. M~:DICI

G. MÉDICI

Luiz de Magalhães Botelho

Alfredo Bueaui
L. F. Cirne Limá

DECRETO
DECRE:I'O Nf,l 68.617
MAIO
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DE 14 DE

N9 68.618 MAIO DE 1971

DE

14

DE

DE 1971

.Redistribui funcionário agregado para
o Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 2 Q do Decreto-lei nv 200,
-de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído, passando
à condição de Agregado 3-F, ao Qua-

.dro de Pessoal do Departamento de
Policia Federal, Joaquim Pontes de
Oliveira, que se encontra na mesma
situação no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, oriundo do extinto Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário, mantido o
.regíme jurídico do servidor.

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

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituiçâo e tendo
em vista o disposto no § 29 do artigo
1Q da Lei nc 5.451, de 12 de junho de
1968, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2Q do artigo 19 da Lei
nc 5.451, de 12 de junho de 1968, serão
utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de maio de 1971.
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Coeficiente

Mês
Maio de 1969
Junho de 1969
Julho de 1969
Agôsto de 1969
Setembro de 1969
Outubro de 1969
Novembro de 1969
Dezembro de 1969
.Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970
Maio de 1970
Junho de 1970
Julho de 1970

1,48
1,45
1,41
1,39
1,37
1,35
1,33
1,31
1,29
1,26
1,25
1,22
1,21
1,19
1,17

Agôsto de 1970

setembro de 1970
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971

1,15

1,12
1,10
1,09
1,07
_.1,06
'. 1,04
1,03
1,01

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos vatores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2? f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1971;
150? da Independência e 83? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N.O 68.619 -, DE
MAIO DE 1971

14

DE

Dispõe sôbre recolhimento de diferenças de preços sôore estoques ,16
triqo 6 dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III da Constituição,
decreta:
Art. 1° A Superintendência NaCIOnal do Abastecimento (SUNAB), com
o objetivo de cobrar diferença de
preços sôbre os estoques de trigo em
grão e seus derivados, de procedência nacional e estrangeira e de propriedade das indústrias moageíras do
País, procederá ao levantamento dés-

ses estoques, distinta e separadamente, na data em que entrar em
vigor o nôvo preço de venda do trigo em grão.
Parágrafo único. As índústrías
moageíras deverão recolher ao Banco do Brasil S.A. a diferença ele
preços resultante do levantamento de
que trata êste artigo, mediante apresentação de notificações de débito
distintas, conforme se trate de trigo
em grão nacional ou estrangeiro, EXpedidas pela Divisão de Arrecadação
de Diferenças de Preçc de Trigo, do
Departamento de Trigo da SUNAB,
criada pela Portaria 1.168, de 12 de
outubro de 1967.
Art. 2° O produto total arrecadado,
correspondente à diferença entre o
preço anterior e o preço atual do trigo, resultante da aplicação dêste Decreto, indicado na notificação de débito a que se refere o parágrafo unico do art. 1°, será integralmente
recolhido e contabilizado no Banco
do Brasil S. A. - Carteira de c-.,
mércío Exterior (CACEX), em conta especial à ordem do Banco Central do Brasil, para atender exclusivamente ao fornecimento de verbas
solicitadas pelos titulares dos órgãos
citados nos parágrafos seguintes:
§ 1° O Ministério da Fazenda autorizará a utilização de verbas, até
50% do montante arrecadado, para.
atendimento de programas de pesquisas e experimentação, visando ao íncremento da produtividade da lavoura tritícea do Pais, de construção e
reaparelhamento de silos e armazena,
tanto nas zonas produtoras de trigo
como nos portos e entroncamentos
ferroviários; e de estímulo fínancaíro
ao uso de fertilizantes e suplementos minerais nas lavouras da espécie.
§ 2° A Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB) disporá
dos 50% restantes para fazer face
as despesas do seu Departamento de
Trigo, bem como ao custeio dos encargos decorrentes da execução oêste Decreto.

Art. 3° Para efeito de cálculo do
recolhimento da diferença de preços,
será considerada tôda farinha de
trigo em poder da indústria moageira, na proporção de 78 kg de farinha para 100 de trigo em grão.
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Parágrafo único. No caso da farinha produzida com trigo nacional,
o cálculo será feito com base no
pêso específico do cereal, consignado
no competente documento de venda
às indústrias moageiras, expedido
pelo Banco do Brasil S. A., através
do seu Departamento de Comercíahzação do Trigo Nacional
(CTRINJ.
Art. 4° A execução, no que couber,

das medidas previstas neste Decreto,
bem como das normas estabelecidas
nos Decretos números 2.096 - 51.631
_
.-

52.780 - 53.913 - 54.969 - 55.807
57.39" - 60.699 - 62.268 - 64.569
e 66.180, respectivamente de 18.1. 63,
29.1.63, 29.10.63, 11.5.64, 11.11.64,
5.3.65, 7.12.65, 8.5.67, 15.2.68,
22.5.69 e 5.2.70, ficará a cargo da

Divisão de Arrecadação de Diferenças de Preço de Trigo, do Departamento de Trigo da Superintendência
Nacional do Abastecimento.
§ 1° Para os fins previstos neste
artigo, as autoridades federais, estaduais e municipais
prestarão tôda
colaboração possível para que 'sejam
coibidos, com rapidez e eficiência, todos os abusos e tentativas de defraudações das medidas resultantes dêste
Decreto.
§ 2° Com a mesma finalidade, o
Superintendente da SUNAB, se assim entender necessário, poderá requisitar a colaboração de quaisquer
órgãos ou servidores da administração descentralizada e das sociedades
de economia mista;' inclusive do Banco
do Brasil S. A.
Art. 5° Na execução das normas
estabelecidas no presente Decreto, a
Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), através do St u
Departamento de Trigo, além ces
sanções previstas nos artigos 11 e 12
da Lei Delegada n'' 4, de 26.9.62,
aplicará a suspensão do fornecimento de trigo às indústrias moageiras
que não tiverem recolhido, no devido
tempo, as diferenças de preços a que
estiverem obrigadas por êste Decreto e pelos mencionados no artigo anterior .
§ 1<> A suspensão do fornecimento
de trigo acarretará o cancelamento
diário da parcela correspondente a
1/300 (hum trezentos avos) da cota
anual da indústria mcageira implicada.

§ 2° A suspensão, com fundamento nestas disposições, corresponderá,
ao período compreendido entre a
data da comunicação às indústrtas.
moageíras sujeitas ao recolhimento.
das diferenças de preços e a data em.
que se verificar o respectivo pagamenta.
Art. 6° Sempre que fôr necessá-:o,
a Superintendência Nacional do
Abastecimento (SUNAB) promoverá,
nos termos da legislação vigente, a
desapropriação de estoques de trigo
em grão, seus derivados e subprodutos .
Parágrafo único. Para os deitas
dêste artigo são considerados de urílídade pública os estoques de trtgo
em grão, subprodutos e derivados de
trigo, em poder das indústrias moageiras, comerciantes atacadistas, in-o
.dustrfais e comerciantes varejistas.
Art. 7° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 14 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

DECRETO

N9 68.620
MAIO DE 1971

Altera o Decreto n9
outubro de 1969,
Quadro Onico de
versidade Federal
do Sul.

DE 14 DE

65.585, de 21 de'
que retificou
o
pessoal da Unido Rio Grande'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, e·
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de 1960, e respectiva regulamentação,
decreta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto.
no 65.585, de 21 de outubro de 1969,
que, retificando o Quadro único de
Pessoal da, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, aprovou .0 enquadramento do respectivo pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11 de junho!
de 1962, a fim de ser incluído 1 (um)
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cargo de Auxiliar Rural, Código ....
P-209.3, destinado ao enquadramento

de Paulino de Souza Azeredo.
Parágrafo único. O enquadramento
a que se refere êste artigo vigora a
partir de 15 de junho de 1962.
Art. 29 O órgão de pessoal da trniversidade Federal do Rio Grande do
Sul expedirá o título declaratório do
tuncionárfo abrangido por êste De-

-ereto.
Art. 39 'A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com OS
recursos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do sul.

Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 14 de maio de 1971;
1509 da Independência e 830
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nº 68.621 MAIO DE

DE

17

DE

1971

Altera o artigo 29 do Decreto
.
n g 67.364, de 7 de outubro de 1970.
. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1° O artigo 29 do Decreto ....
nv 67.364, de 7 de outubro de 1970,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 Fica o Coordenador do
Combate à Febre Aftosa autorizado a representar a União Federal em todos os atos relacionados com a execução do contrato
de empréstimo ~9 262jSF-BR, celebrado com o BID - Banco Interameríoano de Des-envolvimento, em 19 de dezembro de 1970,
bem como no Plano Nacional de
Combate à Febre Aftosa, dêle decorrente" .
Art. 29 üate Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 839 da
.Repúblíca..
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Círne Lima,

DECRETO N9 68.622 MAIO DE 1971

DE

17

DE

Declara de utilidade pública o Instituto Santo Antônio, com sede em
paraibuna, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 40.043, de 1969, decreta:
Art. 19 f: declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
91, de 28 de acosto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 50.517, de 2
de maio de 1961, o Instituto Santo
Antônio, com sede em Paraibuna, Estado de São Paulo.
Art. 29 Rste Decret-o entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárfo.
Brasfüa,
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍlLro G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.623
MAIO DE 1971

DE

17

DE

Autorização para funcionamento
da
Faculdade de Engenharia Operacional, mantida pela Fundação Universidade Vale do Acaraú - Estado
do ceará.

O Presidente da República, usando

eras atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item III, da Constituição, de
ecôroo com o artigo 47, da Lei. .....
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo
.
uv 210.110-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncíonamenta da Faculdade de Engenharia
Operacional de Sobral, mantida pela
Fundação Universidade Vale do Acaraú, sediada na cidade de Sobral, nstado do Ceará.
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Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília,
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DE

17

DE

Reconhecimento do Curso de znoenharia Elétrica da Escola Politécnica, PB.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, d'€!
aoôrdo com o artigo 47, da Lei. .....
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Lei no 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
.
CFE-568-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido- reconhecimen-

to ao Curso de Engenharia Elétrica
da Escola Politécnica da Universidade Federal da paraíba, com sede em
Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 29 .aese Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.
Brasília,
17 de mato
de
1971;
. 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.625 MAIO DE 1971

do com o artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 50.517, de
2 de maio de 1961, o Instituto dos
Advogados do Rio Grande do Sul, com
sede em Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, por suas atividades
exclusivamente culturais.
Art. 29 nste Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.624 MAIO DE 1971
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Brasília,
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.626 MAIO DE 1971

DE

17

DE

Decuira de utilidade pUblica" o Jardim
Escola São José, com, sede em Jacarenaçuà, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição
e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 63.326, de 1969, decreta:
Art. 19 lt declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
91, de 28 de agôstc de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 50.517, de
2 de maio de 1961, o Jardim Escola
São José, com sede em .Iacarepagná,
Estado da Guanabara.
Art. 29 mate Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 839 da
Rep~lica.

DE

17

DE

Declara de utilidade pública o Instituto dos Advogados do Rio Grande
do SUl, com sede em Põrto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da
Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 56.361, de 1969, decreta:
:Art. 1.0 f: .declarado de utilidade públíca, nos termos do artigo 19 da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, combina-

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.627 MAIO DE 1971

DE

17

DE

Autorização para funcionamento da
Faculdade de Engenharia Civil
e
Industrial de ltatiba, S.P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição de
acôrdo com o artigo 47 da Lei.. '....
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreta-Lei ns 842, de
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9 de setembro de 1969, e tendo
vista o que consta do Processo
nc CFE -

em
.

1.867-70, do Ministério da

Educação e cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funciona-

mento da Faculdade de Engenharia
Civil e Industrial de Itatiba (com os
cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Operação - modalidades

mecânicas, estradas e construções) ,
mantida pelo Instituto de Ensino Superfor da Região Bragantina e sedia-

da em Itatiba. no Estado de São Paulo.
Art. 29 aste Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con trárío.
Brasília.
17 de maio
de
1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMiI.IO G. MÉDIcI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.o 68.628 -

DE

18

DE

MAIO DE 1971

Concede reconhecimento ao Curso de
Estudos Sociais (Licenciatura de 1.°
ciClo) da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Imaculada Conceição", R. S .

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição!
de acõrdo com o artigo 47, da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 19613,
alterado pelo Decreto-Lei TI.O 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo nu ~
mero CFE 1.220-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao Curso de Estudos Sociais
(Licenciatura de 1.0 ciclo) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Imaculada Conceição", com
sede em Santa Maria, no Rio Grande
do Sul.
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.629 -

DE 18 DE

MAI.O DE 1971

Altera o Decreto n9 65.912, de 19 de
dezembro de 1969, que regulamentou o Decreto-lei n9 972, de 17 de
outubro de 1969, sôbre a orotíeeõo
de jornalista.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1Q O § 2<:1 do artigo 2Q do Decreto nv 65.912, de 19 de dezembro
de 1969, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2 9
.
§ 29 A condição referida no artigo 3 9 , letra "a", dêste Decreto,
. será comprovada mediante declaração do Diretor do estabelecimento de ensino, sem prejuízo das
demais exigências
mencionadas
no parágrafo anterior".
Art. 29 O artigo 39 do Decreto ....
nc 65.912, de 19 de dezembro de 1969,
passa a ter a seguin te redação, acrescido de dois parágrafos:
"Art. 39 O estágio será exigido:
a) dos estudantes do último ano
de curso de jornalismo ou portadores de certificado de conclusão
do mesmo curso, para as funções
descritas de
"a" a "g" no artigo 69 , e em seu parágrafo único,
do Decreto-Ieí nv 972, de 17 de
outubro de 1969;
z» dos candidatos a provislonamento, enquanto prevalecer a
autorização constante do artigo
12 do mesmo Decreto-lei e do artigo 79 dêste Decreto;
c) de qualquer candidato, para
as demais funções relacionadas de
"h" a "I" no citado artigo 69 do
Decreto-lei nc 972.
â 1Q O registro de estagiário, na
hipótese da alínea "a" dêate artigo, converte-se em automático
províslonamento após o cumprimento do estágio, prevalecendo
até que o candidato possa exibir
o diploma, nas condições do arti-·
go 49, item V. do Decreto-leí . ...
nc 972, de 17 de outubro de 1969.
§ 29 O estágio, para o registro
de que trata o artigo 59 dêste D€-
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ereto, coincidirá
com o estágio
exigido
probatório
e não será
quando
êste último já estiver
cumprido ...
Art. 39 O artigo 79 do Decreto ....
nv 55.912, de 19 de dezembro de 1969,
revogado
seu atual parágrafo úníco, passa a ter dois parágrafos com a
seguinte redação:
"Art. 79
.
§ 19 O registro de provlsionado
submete-se
às
exigências
constantes do artigo 49, itens I a
IV, do Decreto-lei nv 972, de 17
de outubro doe 1969.
§ 29 O estagiário candidato a
prcvísíonamento será computado
no têrço
previsto neste artigo,
m3.S não o será o provisionado de
que trata o § 19 do art. 39 déste
Decreto, mediante a
apresentação de certificado de conclusâq.
do curso de jornalismo."
-

°

Art. 49 O provisíonamento ou regtstrc definitivo de jornalista já concedido sem o requisito do estégfo, nos
termos
dêste Decreto, somente se
con validará após o decurso do prazo
oorresponden te
ao estagio, com
a
apostila na respectiva Carteira de Trabalho e Previdência
Social, que as
Delegacias
Regionais do
Trabalho
promoverão mediante a apresentação,
pelo interessado,
de declaração de
exercrcío funcional passada pela emprêsa jornalística empregadora.
Art. 59 A partir da vigência dêste
Decreto, nenhum registro será concedido sem obediência ao '. sposto nos
artigos anteriores, sob pena da nulídade ,
Art. 69 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
18
de maio
de 1971;
da
Independência e 839 ce
1500
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

tígo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 40 da Lei..
nc 4.242, de 17 de julho de 1963, regulamentada pelo Decreto nc 56.464,
de 15 de junho doe 1965, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto ....
nc 66.780, de 25 de junho de 1970, a
fim de retificar o nome de Jairo Corrêa Dias para Jairo Corrêa Peres, bem
como o nome e cargo de Elízabeth
Ferreira Vieira, Escriturário, 'nível ..
B.A, para Elizabete Ferreira Vieira,
Escriturário, nível 10.B.
Art. 2'1 Continuam em vigor as demais normas do Decreto nc 66.780, de
1970.
Art. 3'1 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília 19 de maio de 1971'
1509 da
Independência e 839 ct.à
República.
EMíLIO G.

DECRETO N9 68.631 MAIO DE 1971

Altera o Decreto n 9 66.780, de 25 de
junho de 1970, que distribuiu pessoal .da Companhia Urbamizcuiorü àa
Nova Capital do Brasil ...........•
(NOVACAP).

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

DE

19

DE

Aprova o Estatuto da Fundação Uni..
versidade Federal do Piauí.

O Presidente da -República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 81,- item III da Constdtuição,
de acôrdo com o disposto no artigo 1º
da Lei nc 5.528, de 12 de novembro
de 1968, Decreta:
Art. 19 Fica aprovado o nôvo Estatuto da Fundação Universidade Federal do Piam, que com êste é publicado, assinado pelo Ministro da Educaçao e Cultura.
Art. 29 sste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1971:
1501,J da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

DECRETO N9 68.630 - DE 19 DE
MAIO DE 1971

MÉDICI

António Dias Leite Júnior

MItDICI

Jarbas G. Passarinho

ESTATUTO DA FUNDAÇAO
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUí
CAPITULO I

Da Punaacõo e da tmsoereíaoae

Art. 19 A Fundação Untverstdade
Federal do Piauí, Instituída nos ter-
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mos da Lei no 5.528, de 12 de novembro de 1968, tem sede na. cidade de

Teresina, Piauí, e reger-se-á pelo
presente Estatuto.
Art. 2" A Fundação, com duração
indeterminada, tem por objetivo manter a Universidade Federal do Piauí,
instituição de ensino superior, pesquisa e extensão em todos os ramos
do Saber.

Art. 39 A Fundação terá personalidade jurídica efetiva a partir da
ínscrtção, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do seu Ato Construtivo, com que serão apresentados êste
Estatuto e o Decreto que o aprova.
CAPITULO 11

Do Patrimônio

Art. 4Q O Patrimônio da Fundação

será constituído:
a) pelos bens móveis e imóveis que,
na data do Decreto-lei nv 656, de 27
de junho de 1969, integravam o patrimônio da Faculdade Federal de Di-

reito do Piauí:
b) pelos bens pertencentes aos estabelecimentos de ensino superior e
às suas sociedades mantenedoras que
.vicrcm a ser integrados à Universidade;
c) pelos bens que lhe sejam doados
pela União, pelo Estado, pelos Municimos ou por qusnsuuer entidades públicas ou particulares;
d) pelos edifícios e demais bens
existentes ou a ela incorporados.
Art. 5° Os bens e direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados
exclusivamente na consecução de seus
objetivos.
Parágrafo '[mico. No caso de extra ...
guir-se a Fundaçáo, os bens e direitos
a que se refere êste artigo serão incorporados ao Patrimônio da União.
Art. 69 Os recursos para manutenção e funcionamento da Fundação
terão a seguinte origem:
a) dotações consignadas no orçamento da Unia-o;
b) subvenções e auxilias de podêres públicos;
c) recursos provenientes de convemos firmados com entidades públicas
ou particulares nacionais, estrangeiras ou Intemactonais:
d) rendas e juros de bens patrimoniais;

e) retribuições por atividades remuneradas exercidas pela Uníverstdade;
j) doações e legados;
g) resultados de operações de credito.
Parágrafo único. Todos os recursos
em moeda, pertencentes à Fundação
serão obrigatõrramente depositados
em banco oficial.
cApíTULO IH

Do Conselho Diretor

Art. 79 A Fundação Universidade
Federal do Pia Ui será administrada
por um Conselho Diretor, constdtuídc
de oito membros nomeados pelo Presidente da República na forma se..
guínte:
a) o Presidente da Fundação, índtcado na forma do § 1Q dêste artigo;
h) três membros escolhidos diretamente;
c) um representante do Ministério
da Educação e Cultura indicado pelo
respectivo M.inistro;
d) um membro indicado pelo 00...
vêrno do Estado do Píaut ;
e) um membro indicado pela Sociedade Piauiense de Cultura;
j) um membro indicado pela Fun..
dação Educacional de Parnaíba.
§ 19 O Presidente da Fundação será
nomeado peso Presidente da Renú...
blica e escolhido de lista de três no ...
mes indicados pelo Conselho Diretor.
§ 2Q Em faltas e Impedimentos, o
Presidente da Fundação será substttutdo pelo Vice-Presidente, e os demais membros do Conselho Diretor
pelos respectivos suplentes. todos escolhidos e nomeados pela mesma forma que os memnroa efetívos .
§ 39 O mandato dos membros do
Conselho Diretor será de quatro anos,
permitida uma recondução.
Art. 89 O Presidente e o Vice-Presidente da Fundação exercerão. respectivamente, os cargos de Reitor e
Vice-Reitor da Universidade.
Art. 9.° O Presidente e os demais
membros do Conselho Diretor terão
seus mandatos ext.mtos, ou serão destituídos das respectivas funções, nos
seguintes casos:
a) morte;
b) renúncia;
c) ausência não justificada a tecs
reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, no período de um ano;
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d) comportamento considerado Incompativel com a dignidade das funções.
§ 11,' Na hipótese das letras c e (1,
a destítuícão será feita por ato do
Presidente da República, baixado it
vista de índícacáo do Conselho Diretor aprovado por dois têrços de seus
membros.
§ 29 Os suplentes sucederão os titulares, em caso de vaga, quando os
mandatos respectivos tenham sido
exercidos em raaís da metade de sua
duração, devendo, na hipótese contrária, ser nomeado nõvo membro
titular.
§ 3 Q sempre que se declare vago o
cargo de Presidente, nôvo titular deverá ser nomeado com observância do
disposto no § 1Q do artigo 7Q •
ArL 10. O Conselho Diretor reunirse-á com, pelo menos, a maioria abso-.
luta de seus membros, deliberando
pela maioria dos presentes, ressalvada a exigência. de número mais elevado.
Parágrafo único. O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, pelo
menos cada 2 meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
seu Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros.
Art. 11. Compete ao Conselho Diretor:
a)
elaborar a lista tríplice de que
trata o § 19 do artigo 79;
b)
administrar os bens da Fundação;
c) decidir sôbre a alienação de bens
móveis ou imóveis da Fundação, deliberando, neste caso, pela maioria
absoluta de seus membros;
d)
aprovar o Estatuto da Universidade, submetendo-o ao Conselho
Federal da Educação;
e) aprovar a realização de convênios ou acôrdos que importem em
compromissos para a Fundação;
j) aprovar o Plano anual de atlvtdades da Fundação e da Universidade, ° respectivo orçamento para o
exercício em curso:
g)
Apreciar e julgar o relatório
anual das atividades da Fundação e
da Universidade, referentes ao exercício anterior, prestando contas aos
órgãos competentes;
h) autorizar as despesas extraordínárías ou suplementares
propostas
pelo Reitor e estabelecer;
i)
estabelecer normas para a admissão, remuneração, regime de trabalho, promoção, acesso, punição f'
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dispensa do pessoal da Fundação e
da Universidade, e organizar os respectivos quadros:
1) solicitar, anualmente, ao Govêrno Federal, a inclusão no seu orçamento das dotações necessárias à
Universidade;
l) julgar recursos interp-rstos contra atos do Reitor e decísoes do conselho Universitário, ressalvada a
competência do Conselho Federal da
Educação;
m) propor ao Govêrno Federal alterações ao presente estatuto;
n) deliberar sôbre vetos do Reitor
e decisões do Conselho Universitário;
Art. 12. Compete ao Presidente da
Fundação:
a) representar a Fundação e a Universidade em juízo ou fora dêle;
b) coordenar e superintender as
atividades universitárias;
c) administrar as finanças da Fundação e da Universidade;
d) convocar e presidir as reuniões
do Conselho Diretor;
e) velar pela observância das disposições legais estatutárias e regimentais, e dar execução as resoluções de;
Conselho Diretor;
j) apresentar ao Conselho Diretor
balancetes periódicos e relatórios sôbre o desenvolvimento das atividades
da Fundação e da Universidade;
g) submeter, encaminhando às autoridades competentes, a prestação de
contas da sua gestão no ano anteríor;
h) admitir, distribuir, licenciar e
dispensar o pessoal da Fundação e
da Universidade, e expedir atos de
afastamento temporário;
i) exercer o poder disciplinar;
j) conferir graus, diplomas e certificados;
l)
convocar e presidir as sessões
dos colegiados de que é Presidente,
com direito a voto, inclusive o de
qualidade;
m) opor vetos a deliberações de órgãos da Administração Superior da
Universidade, submetendo-os ao Conselho Diretor da Fundação;
n) opor vetos a deliberações de órgãos da Administração Superior da
Universidade, submetendo-os ao Conselho Diretor da Fundação;
o) resolver sôbre os casos omissos;
p) delegar atribuições na forma do
estatuto da Uníversídade ,

118

ATOS

DO PODER

CAPÍTULO IV

Da Universidade

Art. 13. A Universidade será organizada com observância dos seguíntes principios.
a) unidade de patrimônio e administração;
b) organtcídade da estrutura, com
base em departamentos coordenados
por unidades mais amplas;
c) integração das funções do ensino e pesquisa, vedada a duplicação
de meios para fins idênticos ou equivalentes;
d)
racionalidade de organização,
com plena utilização de recursos materiais e humanos;
e) universalidade do campo, pelo
cultivo das áreas fundamentais dos
conhecimentos humanos, estudadas
em si mesmos ou em razão de ulteriores aplicações e de áreas técnicoprofissionais;
f)

flexibilidade de métodos e cri-

térios' com vistas às diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades
regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa.
Art. 14. As normas de organização
e funcionamento da Universidade
constarão de seu Estatuto e respectivo Regimento Geral.
Art. 15. A Uníversidgde gozará de
autonomia didático científica, administrativa, financeira e disciplinar,
que exercerá nos têrmos do seu Estatuto.
CAPÍTULO V

Do Pessoal

Art. 16. O regime jurídico do pessoal docente e técnico e administrativo da Fundação e da Universidade
será o da legislação do trabalho.
Parágrafo único. Nenhum docente
ou servidor técnico ou administrativo
será admitido antes que se proceda
à instalação do respectivo serviço.
Art. 17. O quadro de pessoal docente, técnico e administrativo da
Fundação e da Universidade será fixado pelo Conselho Diretor, mediante
proposta do Reitor.
CAPÍTULO VI

Disposições Transitórias
Art. 18. Os estabelecimentos de
ensino a que se refere o Artigo 39 da

EXECUTIVO

Lei número 5.528, de 12 de novembro de 1968, incorporados a Uníversidade Federal do Piauí, serão reestruturados com observância do díspôsto nos artigos 13 e 14 dêste Estatuto e da legislação federal do ensino
superior.
§ 19 A estruturação da Universidade, incluindo a reestruturação d05
estabelecimentos cujos setores de estudo passaram a Integrá-Ia, será feita por áreas amplas de conhecimentos e levando-se em conta os recursos
materiais e humanos a serem
abrangidos, com observância do princípio legal de concentração de meios.
§ 2<;> Na criação de departamentos,
serão atendidos os seguintes requisitos:
a) agrupamento de disciplinas afins
abrangendo área significativa do conhecimento;
b) disponibilidade de instalação e
equipamentos;
c) número de professõres não inferior a dez (lO) e, no conjunto, em
proporção adequada ao desenvolvimento da pesquisa na respectiva
área.
Art. 19. Os equipamentos da Universidade serão distribuídos pelas
unidades e nestas redistribuidas por
departamentos, vedada a duplicação
na forma da lei.
Parágrafo umco. A distribuição
prevista neste artigo não implica exclusividade de utilização, devendo os
equipamentos e as instalações servir
a outros departamentos, órgãos ou
unidades sempre que assim o exija
o desenvolvimento dos programas de
ensino, pesquisa e extensão, ressalvadas as medidas que se adotam para
sua segurança e conservação.
Art. 20. A Universidade utilizará
os serviços existentes na comunidade,
mantidas por instituições públicas ou
privadas, para treinamento em situação real no." cursos que o requeiram.
Parágrafo único. Quando, além do
emprêgo dos recursos existentes no
meio, tiver a Universidade que manter serviços próprios de experimen-tação, demonstração e aplicação, êstes serão organizados como parte
das respectivas unidades e terão proporções correspondentes ao seu objetivo limitado, sem visar diretamente
a fins assistenciais, de lucro ou quaisquer outros estranhos a missão da
Universidade.
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go 81, item m, da Constituição. e
..Art. 21. O pessoal do Serviço PÚtendo em vista o que consta do Problico Federal, lotado na Faculdade
cesso nc 783-71, do Departamento
de Direito do PIaUl, passa automãtdAdministrativo do Pessoal Civil, decamente à disposição da Fundação.
assegurados os direitos e vantagens
creta:
de seus cargos.
Art. 19 Fica sem efeito o Decreto
Parágrafo único. Os atuais cargos
nv 67.690, de 2 de dezembro de 1970,
públicos
federais da Faculdade de
publicado no Diário Oficial de 3 subDireito do Piauí serão extintos à proseqüente.
porção que vagarem, criando-se empregos correspondentes, quando neArt. 29 Fica retificado o Decreto ..
cessário, na forma do artigo 16.
n9 64.668, de 10 de junho de 1969,
publicado no Diário Oficial de 12 se..
..Art. 22. Enquanto não fôr nomeado e empossado o Presidente do Conguinte, para considerar a distribuiselho Diretor, na forma dos artigos
ção do Oficial de Administração, có79 e 89, será designado pelo Ministro
digo AF-201.12.A, Marcondes de Olida Educação e Cultura um professor
veira Buarque alterada para a Parte
universitário ou pessoa qualificada
~pecial
do Quadro de Pessoal do
para responder pela Reitoria e pratiConselho Nacional de Telecomunicacar os atos necessários à implantação
ções e não para o do Ministério das
da Universidade.
Comunicações, conforme constou daArt. 23. O presente Estatuto enquele ato.
trará em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Art. 39 1tste Decreto entrará em vi-gor na data da sua publicação, revoBrasília, 19 de maio de 1971. Jarbas G. Passarinho.
gadas as disposições em contrário.
DECRETO N9 68.632
DE 20 DE
MAIO DE 1971
Díspóe sôcre distribuição e redistribuição de eerouior do extinto Serviço de Alimentação da Previdên-

Brasília, 20 de maio de
1971;
1509 da Independência e 839
da
República.
EM!LIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

cia Social.

Júlio Barata

O Presidente da República, usando
ea atribuição que lhe confere o arteDECR..lLTO N9 68.6-33 -

Jorge M arsiaj Leal
DE

20

DE MAIO DE

1971

Dispõe sôbre a execução do Protocolo Adicional ao Ajuste de Complementa..
ção sôbre produtos do setor de Equipamentos de Geração, Transmissão 8
Distribuição de Eletricidade, concluído entre o Brasil e o MéXico.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constrtuiçâo, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana
de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setores Industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 (I) e 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes
do Tratado;
Considerando que os Plenípotencíárfos do Brasil e do México, com base
nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu, no dia 30 de novembro de 1970, Protocolo Adicional ao Ajuste de Complementação sôbre pro..
dutos do setor de Equípamentos de Geração, Transmissão e Distribuição de
Eletricidade, pôsto em vigor no Brasil pelo Decreto nc 66.782 de 2'5 de junho
de 1970;
. Considerando que, em cumprimento ao artigo 17 do Tratado de Mcntevtdeu, e nos têrmos do artigo 18 da Resolução 99 <IV), o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolução 224, de 8 de janeiro de 1971, declarou
as disposições do presente Protocolo Adicional compatíveis com os prínoípíos
do Tratado;
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Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
quarenta e cinco dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo
dispõe o seu artigo 49; decreta:
Art. to A partir de 22 de fevereiro de 1971. as importações dos produtos
especificados no artigo 19 do Protocolo anexo a este Decreto, origmános do
México e dos. países considerados de menor desenvolvimento econômico retativo: Boltvía. Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e requisitos
espectfícos de origem estípuladoe no seu Anexo único, obedecidas as cláusulas
e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As dísposiçôes dêste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados neste
artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes,
as providências eventualmente necessártas ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n.» 52.087, de 31 de maio de 1963 e reatruturada pelo Decreto número 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a execuçã-o do Protocolo anexo,
sugerín do as medidas Julgadas necsssárías ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1971; 1501 da Independência e 83Q da República.
EI.1:íLI-o G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário Gibson Barbczá

o

Protocolo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 24-5-71.

DECRETO NQ 68.634 MAIO DE 1971

DE

20

DE

DisPóe sôbre a aplicação do Decreto
n9 67.215, de 17 de setembro
de
1970.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item III, da Constituição, deereta:
Art. 19 Não se aplicam ao Mínístério das Relações Exteriores as disposições dos artigos 39, 49 e 'ri do Decreto nv 67.215, de 17 de setembro de
1970.
Art. 29 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.
Brasília,
20 de
maio de
1971;
1509 da Independência e 839
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto

DECRETO NQ 68.635 MAIO DE 1971

DE

20

DE

Altera a redação dos artigos 69 e 5~
do Decreto -ns 68.419, de 25 de março de 1971.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, deereta:
Art. 19 Os artigos 6° e 58 do Decreto n? 68.419, de 25 de março de 1971,
passam a ter a seguinte redação,
acrescido o art. 69 dos §§ 19 e 29:
"Art. 69 O ímpõsto único será
arrecadado nas contas de tornecimento expedidas obrigatóriamente
pelos distribuidores
de
energia elétrica, devendo delas
constar, destacadamente das demais, a quantia do Impósto devtdo, calculado êste de acôrdo com
a tarifa fiscal vigente no período
de fornecimento.

A'TOS DO PODER EXECUTIVO
§ 19 O periodo de fornecimento
será regulamentado através de
portaria do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.

-

DNAEE.

Não será admitido o recolhimento do ímpôsto único relativo a um mês sem que o dístríbuídor de energia elétrica exiba a
quitação referente ao mês anterior ou comprove a instauração de
processo fiscal para a apuração
de seu eventual débito, salvo na
hipótese de não ter havido consumo
tributado, quando
deverá
constar, da guia a ser quitada,
declaração expressa naquele sentido, assinada pelo distribuidor ou
quem o represente.
Art. 58. Os atos de concessão
de redução do empréstimo compulsório serão executados pelos
concessionários distribuidores -de
energia elétrica a partir do faturame!1to indicado no próprio ato
referido ...
§ 29

Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigor na dat~ de sua publicação, r.svogadas as díspoaíções em contrário.
Brasília,

1509 da
Repúblíca.,

20 de
maio de
1971,
Independência e 839
da

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.636

DE 20 DE

MAIO DE 1971

Art. 2Q f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1971;
150° da Independência e 83 9 da
R-epública,
EMÍLIO G.

MÉDICI

-

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68. 637

~

DE 20 DE

MAIO DE 1971
Autoriza o funcionamento elos Cursos
de Desenho e Matemática da Faculelade de Fílonotia, Ciências e Letras de .rezes, S.P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item ITI, da Constituteào, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 1.475-70. do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Desenho e Matemática da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Jales. mantida.
pela Associação Educacíonal de Jaice. com sede em Jales, Estado de
São Paulo,
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 2-0 de maio de 1971;
150'? da Independência e 83 9 da.
República.
EMÍLIO

Voncecte reconhecimento ao Curso ele
Canto do Conservatório Musical ele
Santos, em Santos, S.P.

G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.638 -

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
19,58, alterado pelo Decreto-lei nc 842.
de 9 de setembro de 19-69, e tendo em
vista o que consta do Processo número 1. 761-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido reconhecimento
ec Curso de Canta do Conservatório
Musical de santos, em Santos, no Estado de São Paulo.
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DE 20 DE

MAIO DE 1971
Redistribui cargo, com a respectiva
ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99
2'? do Decreto-lei TI'? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistríbuído, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Perma..

*
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nente -

do Ministério da Justiça, um

cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.14.B, com a respectiva

ocupante Leonor Timótheo, pertencente ao Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP).
Art. 29 A redistribuição de que

trata êste Decreto não homologa sítuação que, em virtude de sindicânela, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.

Art. 3Q O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá ao do Ministério da
Justiça. no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data da publicação dêste

Decreto, os assentamentos funcionais

da servidora mencionada no artigo 19.

Art. 4'" A ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo ór.. .
gão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Justiça consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5~ ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de maio de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68.639 MAIO DE 1971

DE

20

DE

Autoriza o nmcumamento da, Faculdade de Filoectia, Ciências e Letras de
Moema, S.P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição. de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 2B de novembro doe 1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo ne CFE-82-70,
do Ministério da Educação e Cultura.
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Moema, mantida
pela Sociedade Brasileira de Educaçáo
e Assistência. sediada em São

EXECUTIVO

Paulo, Estado de São Paulo, com os
Cursos de História, Letras (PortuguêsLiteratura, Português - Inglês. Português-Francês), Matemática e Pedagogia tMagistério Normal, Administração Escolar do 19 e 29 graus, Orientação Educacional do 19 e 29 graus e
Supervisão Escolar do 19 e 29 graus) .
Art , 29 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília. 20 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍ'Lro

G. MÉDICI

Jarbas G, Passarinho
DECRETO N9 68.640 MAIO DE

DE

21

DE

1971

Aproveiv:l, no Quadro de Pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, servidor em dis'ponibi~
!idade, e dá outras -prooiâéncias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de apücar-se, por analogia, o disposto no
§ 29 do artigo 99 do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aproveitada no cargo
de Taquígrafo, código AF-501.14, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Torres pereira, Anna da Silva VaIença, colocada em disponibilidade
em idêntico cargo no Quadro de PesBaal do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), daquele Ministério, respeitado o regime jurídico
anterior da funcionária.
Art.
29 O Instituto Nacional de
Previdência Social <INPS) remeterá
ao órgão de pessoal do Ministério do
Trabalho e
Previdência Social, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais da servidora de
que trata êste ato.
_Art. 39 O disposto neste Decreto
nao J:0mologa situação que, em virtude
de síndícâncía, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento,
venha a ,ser considerada nula, ilegal
ou contraria. a normas administrativas aplicáveis à espécie.

ATOS DO

Art. 4Q âate Decreto entrará em
Vigor na data de. sl}-a publicação, ~
vogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 21 de maio de
1971;
1509 da Independência e 83'" da
República.
EMí'LIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO NQ 68.641
MAIO DE

DE

21

123

PODER EXECUTIVO

DE

1971

Altera os Decretos que menciona e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei. ...
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, no
artigo 9Q da Lei nv 4.345, de 26 de
junho de 1964, no Decreto-lei nc 299,
de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo nc 1. 349, de 1971,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam alteradas, na forma
do anexo, as relações nominais que
acompanham o Decreto nv 54.135, de
17 de agôsto de 1964, modificado pelos de números 57.898, de 28 de reveretro de 1966, 60.122, de 24 de janeiro de 1967, e 65.634, de 24 de outubro de 1969, 55.228, de 15 de dezembro de 1964, alterado pelos de números 55.647, de 28 de janeiro de 1965
e 63.499, de 30 de outubro de 1968,
e 61. 844, de 6 de dezembro de 1967.
alterado pelo de número 63.213, de 5
de setembro de 1968.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo ficam revistos os
quantitativos das séries de classes
e classes singulares abrangidas, registrados nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 2Q OS valores dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes da
relação nominal anexa são os consignados
na Tabela de
remuneração
(Anexo IH) da Lei ne 3.780, de 12
de julho de 1960, r-eajustados por Jeía
posteriores.
Art. 3Q OS efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram:
a) a partir de 19 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pele artigo
19 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960;

t» a partir de 1Q de junho de 1964,
para os beneficiados pelo artigo 9Q da
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964;
e
c) a partir de 28 de fevereiro de
1967. para os beneficiados pelo Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro de
1967.
Art. 4Q O disposto neste Decreto
não homologa
situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou 111quérítc administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 5Q O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
expedirá atos declaratórios das respectivas situações funcionais, COm
observância. do disposto no artigo 99
da Emenda Constitucional nv 1, de 17
de outubro de 1969.
. Art. 6Q A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do Orçamento do Ministério dos Transportes.

Art. 7Q ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 21 de maio de
1971'
150Q
da Independência e 83Q d~
República.
EMÍiLIO G.

MÉDICI

Mano David A nâreaeza

o anexo mencionado no art. 1Q foi
publicado no D. O. de 24-5-71.
DECREI'O NQ 68. 642
MAIO DE

~ DE

21

DE

1971

Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sôbre os terrenos que men~
ciona.

o Presidente da República, usarmo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no .rrtígo 205 do Decreto-lei nv 9.760, de O
de setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil em
transferência de aforamento:
1 ~ Bíanca Bonfanti, de nacionalidade argentina, da fração ideal de
0,333% do terreno de marinha si...
tuado na Avenida Atlântica nv 2.8;)6,
correspondente ao apartamento número 1.109, no Estado da Guanabara, .
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PODER EXECUTIVO

conforme processo protocolizado uo
Ministério da Fazenda sob o número 10.566, de 1969;
2 - Maria Luísa Vaqueiro Farrapeíra e Manuel José Rodríguez Tron-

coso, ambos de nacionalidade espanhola, de terreno de marinha situado
na Rua Visconde do Rio Branco no
399 e Rua Coronel Gomes Machado
nvs 6 e lO, em Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o nv 45.686, de 1970;
3 -

Hugo Hermann Herda de na."

cionaüdade americana e Amanda Er~
na Herda, de nacionalidade alemã, da

tração ideal de 1/23 do terreno de
marinha situado na Avenida Atlãnbíca nv 400, correspondente ao auai ..
tamento 701, no Estado da Guana..
bara, conforme processo nrotocolizado no Ministério da Fazenda .sob u
nc 22.0ü5, de 1970;
4 - Manuel Rial Vilarifio e Ma"na
Alcira Quitans Y Mouro· ambos de
.nacionalidade espanhtola: da rraçao
Ideal de 1/140 do terreno de marinha
e de acrescido de marinha situado
na Rua Irineu Marinho nv 30, correspendente ao apartamento 501, no E.<;..
tado da Guanabara, conforme preces80 protocoâizado no
Ministério da
Fazenda sob o nc 76.363, de 1969;
5 - Otto Franz Xaver Schmidt, ce
nacionalidade alemã, da fração ideal
de 0,000695 do terreno nacional íntertor, situado na Rua Senador Dantas
no 117, correspondente ao apartamento 1.040, no Estado da Guanabara;
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número 31.0Hi, de 1970;
6 - Serafim Rodrigues Gonzalez
de nacionalidade espanhola, da rraçào ideal de 1/136 do terreno de me .
rinha, situado na Avenida Augusto
Severo n« ' 156, correspondente ao
apartamento no 1.0{l4, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 59.620, de 1970;
7 - Linda Gazel Abib, de rsacíona..
lidade síria, da fração ideal de 8/19:dtl
do terreno de acrescido de marinha
situado na Rua Marquês de Pombal
nc 172, correspondente à unidade número 309, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nc 27.109,
de 1970',

8 - Salomão Chess, de nacíonaü..
dade russa, da fração ideal de 1/140
do terreno de marinha e acrescido de
marinha situado na Rua Irineu Marinho nc 30, correspondente 11 sala
no 811, no Estado da Guanabara, oonforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 239.794,
de 1967;
9 - Aron Leib Prledman, de nactor-altdade polonesa, da fração ideal de
0,00D712 do terreno nacional interior
situado na Rua Senador Dantas numero 117, correspondente ao apartamento nc 2.143, no Estado da Guanabara, conforme processo proüccoIízado no Ministério da Fazenda sob
o nc 118.288, de 1968;
b) para adquirir direitos de revígoração de aforamento:
1 Enid Boardman Kohout, de
nacionalidade inglêsa, da fração ideal
de 1/16 do terreno de marmha e
acrescidos situado na Rua Marechal
Cantuária nv 140, correspondente ao
apartamento 302, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
nv 145.012, de 1967;
2 - Gustavo Sassi, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 125/
lODO do terreno de marinha e acrescidos situado na Avenida Pasteur número. 409, correspondente ao apartamento nc 201, no Estado da Guanabara conforme processo protocoltaa..
do
Ministério da Fazenda sob o
nc 5.180, de 1971.
Art. 29 este Decreto entrará em '<,.'1gor na data de sua publicaçãC!, .revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

no

EMíLIO' G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 68.643· MAIO DE

DE

21

DE

1971

Declara de utilidadr~ pública a Assoceccuo Hospital de Caridade fie
Paraguaçu Pauusta, com sede em
Paraguaçu Paulzsta, Estado de sao
Paulo.

o Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o
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artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 34.958, de 1969, Decreta:
Artigo 1'" É declarada de utilidade
pública nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de .agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1'" do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Hospital de Caridade de
Paraguaçu Paulista, com sede em Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo.
Art. 29 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 do maio de 1971;
15<lQ da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MimeI
Aljnedo Buzaid

DECRETO N'" 68.644
MAIO DE 1971

DE

21

DE

Reconhece o Curso de Formaçllo de
Engenheiros Tecnólogos de Alimentos da Faculdade de Tecnologia de
Alimentos. da Universidade Estadual de Campmas - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH da Oonstátuíçâc, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pele Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista G que consta do Processo nv 211.366-71, do Ministério da
Educação e Cultura, Decreta:
Art. 19 Ê concedido reconhecimento
ao Curso de Formação de Engenheiros
Tecnólogos de Alimentos da Faculdade de Tecnologia de Alimentos, da
Universidade Estadual de Campinas,
Estado de São Paulo.
Art. 29 f!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.645 MAIO DE 1\>71

DE

21

DE

Dispõe sôbre a orçaruzaçtio e o funcionamento da Agência Nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constdtuíçâo,
decreta:
Art. 1'" A Agência Nacional (AN),
órgão do Gabinete Civil da Presidência da República, dispondo de autonomia administrativa e financeira,
nos têrmos do Decreto n" 62.989, de
15 de junho de 1965. tem por fim
transmitir - diretamente ou em colaboração com os órgaos de divulgação
- o noticiário referente aos atos da
administração federal e as noticias
de interêsse público, de natureza po_ Htica, econômíco-flnancerra, cívica,
social, cultural e artasctca, mediante:
I - A captação iornalistíca de dados e noticias em todo o Pais, podendo, para tanto, valer-se de processos eletrônicos .1U cinematográficos;
II - A elaboração dos elementos
recolhidos e sua colocação em forma
final de texto, som ou imagem; e
IH - A distribuição da matéria
assim preparada à imprensa escrita,
às emissoras -de rádio ou televisão e
aos cmemas ,
Parágrafo único. Para atingir sua
finalidade, poderá a AN firmar convênios, acôrdoa, contrates ou ajustes
com entidades governamentais ou
particulares, em contormidade com
o disposto no artigo 60. IV, do Decreto
número 60.349, de 9 fie março de 1967;
e manter entendimentos diretos com
autoridades federais, estaduais e municipais.
Art. 20 A Agência Nacional compõe-se de:
I -

1.1 -

DIREÇãO GERAL (DG)

Secretaria

(Expediente)

da

DG (DG-l).

1.2 - Unidade de Planejamento e
Orçamento (DG-2).
1. 3 - Unidade de Convênios e Publicidade Governamental (DG-3).
1.4_ - Unidade de Programação de
Radiodifusão (DG-4).
1.5 - Serviço de Pessoal (DG-5).
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DIVISãO

DE

DIVULGAÇãO

(DDJ

2.1 - Secretaria (Expediente) da
DD (DD-l).
2.2 - Serviço de Redação <DD-2).
2.3 - Serviço de Reportagem
(DD-3) .
2.4 ~ Serviço Audiovisual (DD-4)
2.5 - Serviço de Documentação
(DD-5) .

2.6 - Serviço
Voz do Brasil".
3 -

Especial

para

"A

DIVISãO DE TELECOMUNICAÇÕES (DT)

3.1 - Secretaria (Expediente) da
DT (DT-l).
3.2 - Serviço de Sinopse da Im-

prensa (DT-2).
3.3 - Serviço de Radiocomuntcações (DT-3).
4 - SECRETARIA GERAL DE
ADMINISTRAÇãO (SGA)

4.1 - Secretaria (Expediente)
SGA (SGA-l).
4.2 - Serviço de

nistrativo das

da

Oontrôle Admi-

Sucursais e

Corres-

pondentes (SGA-2).
4.3 - Serviço de stnanças e Contabilidade (SGA-3).

4.4 -

Tesouraria (SGA-4L

5 - DEPEND1!:NCIAS
FORA
DA
SEDE (SUCURSAJS E CORRESPONDENTES NOS ESTADOS E
TERRITõRlOS)

Art. 30

A

assistência

médica e

hospitalar para o pessoal da AN poderá ser contratada com organizações governamentais, observadas as
exigências legais e regulamentares.
Art. 40 Observadas as normas expedidas pelo Chefe do Gabinete Clvil da Presidência da República, e
à medida que se fôr a AN aparelhando, caber-lhe-á a distribuição da publicidade dos órgãos governamentais,
ficando equiparada, exclusivamente
para êsse fim, às agências ou aos
agenciadores a que se referem a Lei
nc 4.680, de 18 de junho de 1965, e
o Decreto ne 57.690, de 1 de fevereiro de 1966.
Parágrafo único. A distribuição
da publicidade governamental, prevista neste artigo, será. objete de contratos específicos com órgãos da Ad
ministração direta e indireta que
preverão a contratação posterior, para
4

fins de distribuição da publicidade,
com organizações especializadas, nas
áreas onde a AN não estiver ergamzada para tal serviço.
Art. 50 A Agência Nacional será
administrada por um Diretor-Geral
(DG), subordinado diretamente ao
Chefe do Gabinete Civil da Presidêncía da Repúbll-a, e terá dois Diretores de Divisão e um Secretario
Geral de Admínístraçâo. todos f10meados em comissão pe!o Presidente
da Repu blica.
Parágrafo único. G Diretor-Geral
da AN disporá de 11m Assessor Jurídico e, para atender aos encargos
técnicos e administrativos, o DiretorGeral, os Diretores de Divisão e o
Secretário-Geral de Administração
terão Assistentes.
Art. 69 As Unidades da DG, as Secretarias, os Serviços, as Sucursais e
as subunídades. indicadas em Regimento terão Chefes,
Art. 7° Para os efeitos do disposto no parágrafo único do artigo 5°
e no artigo anterior, as funções em
comissão são as previstas no Anexo
I dêste decreto.
Art. 80 A Direção Geral compete
planejar e superintender as atividades 'ias órgãos que 'ntegram a AN,
adotando as medidas necessárias ao
seu Iuncíonamentc em regime de
perfeita coordenação
Art. 90 A Divisão de Divulgação
(DD) compete realizar, centralizando na sede o planejamento e a dístribuíção geral da matéria informativa, os trabalhos de divulgação da
alçada da AN.
Art. 10. A Divisão de Telecomunicações (DT) compete executar cu
promover a execução dos serviços de
radiocomunicação e de radiodifusão de
som e de imagem necessários à consecução da finalidade da AN.
Art. 11. A Secretaria Geral de
Administração (SGA) compete superintender e executar as atividades de
administração da AN. referentes a
material, contabilidade, tesouraria,
protocolo, transportes. portaria e serviços de telefones, cabendo-lhe ainda:
1 - coordenar e controlar as atividades administrativas das Sucursais e Correspondentes ;
2 - processar a contratação dos
serviços Que devam ser executados
por terceiros.
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Art. 12.

As gucucsais nos Estados

e Territórios constituirão órgãos setoriais da AN e suas subunldades te-

rão denominações e competências
correspondentes aos órgãos da Sede.
o que determinará as a.trlbuíções dos
Chefes e a competência dessas dependências.
Parágrafo único. As Sucursais da
AN nos Estados e Territórios serão
individualizadas P e I a designação
Agência Nacional seguida da palavra
sucursal e do nome da unidade da
Federação onde estiverem localizadas
ou simplesmente pelas respectivas
abreviaturas do órgão e do Estado
ou Território separados por hífen.
Art. 13. As Bucursaía, conforme o
vulto de suas atribuições e em face
do número e da diversidade dos meios
de divulgação nos -esoeeüvos Estados
e Territórios, serão:
1 - de categoria especial, com or-"
ganização fixada em Portaria do
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, mediante Justificação e proposta do Diretor-Geral
da AN;
2 ~ de primeira categoria, com Setor de Divulgação, Setor de 'I'eleeomunícacôes e Setor de Administração; e
3 - de segunda
categorta, com
apenas Setor de Divulgação e Setor
de jcadtocomunícaçôes ,
Al't
14. As cat agortas

das Sucursais serão estabelecidas e alteradas
mediante Portaria do Chefe do Gabinte Civil da Presidência da República, por proposta do Diretor-Geral
da AN.

Art. 15. As SUC'.I11'sais terão seu
funcionamento reguta 10 por Instruções do Diretor-Geral da AN e se~
rão têcnlcamente subordinadas as Divisões de Divulgação e de Telecomunicações, e, administrativamente, à
Secretaria Geral de Administração,
por intermédio do 'Serviço de ContrõIe Administrativo das Sucursais e
Correspondentes.
Art. 16. Os Correspondentes terão
sua atividade regulada por Instruções do Diretor da. Divisão de Divulgação e serão administrativamente subordinados à Secretaria Geral
de Administração, por intermédio do
Serviço de Contrôle Administrativo
das Sucursais e Correspondentes.
Art. 17. Os Serviços da Agência
Nacional serão executados por:
I - funcionários do Quadro Especial .a que se refere c artigo 40 do
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Decreto-lei número 166, de 14 de fevereiro de 1967;
TI ~ servidores de outros órgãos da
Administração Pública. requisitados
na forma da legislação em vigor, por
intermédio do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República;
111 -- empregados contratados para
funções e empregos da Tabela de Pessoal regido pela legtslaçâo trabalhista, aprovada pelo Decreto n'' 66.509,
de 28 de abril de 1970;
IV - pessoal contratado per prazo
determinado, de acôrdo com a legtslaçãc em vigor, para at.ivídades técnico-especializadas essenciais co desenvolvimento dos serviços e que não
se relacionem com as próprias dos
cargos, empregos e funções a que se
referem os itens anteriores.
§ 10 A admissão em empregos da
Tabela da Agência Nacional far-se-á
mediante concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acõrdo com
critérios fixados pelo Diretor-Geral
e aprovados pelo Cnefe do Gabinete
Civil da Presidência da República.
observadas as normas do Decreto-lei
número 797, de 27 fe agôsto de 1909.
§ 20 Os atuais
funcionários da,
AN poderão, mediante opção, ser
aproveitados na 'Tabela de empregos
de que trata o item II] dêste artigo,
independentemente da exigência ES"
tabelecida no parágrafo anterior.

§ 30 O aproveitamento previsto no
parágrafo precedente acarretará. obrtgatõrlamente a exoneração do funcionário do cargo respectivo, computado o tempo de serviço prestado
como funcionário público civil da
União e de Autarquias federais para fins de aposentadoria na forma da
Lei número 3.807. de 26 de agôstc de
1960, de acôrdo com o disposto no
Decreto-lei número 367, de 19 de dezembro de 1968 e respectiva regula..
mentação.

§ 40 O preenchimento das funções e empregos da Tabela e a contratação de pessoal previstos, respectivamente, nos ítens UI e IV dêste
artigo, far-se-ão por ata do DiretorGeral da AN.

Art.

18.

A AN

disporá dos se..

guinbes recursos:
a) dotações constantes
mento da União;

do

Orça-
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b)
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de e Divulgação", nos têrmos do ar-

receitas diretamente arrecada-

das, inclusive as provenientes ela
distribuição da puortoutade dos órgãos da Administração Direta e In-

tigo lodo Decreto n'' 62.989. de 15
de julho de 1968.
~

direta, bem como dos acordos, convênias ou ajustes com entidades go..
vernamentais e particurarea.
Parágrafo único. Os recursos pro ..
venientes dos atos contratuais referidos na alínea "b" oeste artigo e da

vigor na data de aua publicação, re-

Art. 19. :l;;8te Decreto entrará em

vogadas as disposições em contrário.
Brasília,

21

de

mato

1509 da Independência
República.

distríbuíção da punu.udade constituí..
rão o "Fundo Especial de Publlcída..

de 1971;
da

e 839

EMíLIO G. MÉDICI

João Leitão de ..1 breu

ANEXO I
F1JNÇÕE~

Número

Denominações

de

Funções

1

2
3
1

"
14

10
9
1

2

16

"

EM COMISSÃO

Assessor .Jut idtco
Assistente Técnico do Diretor-Geral
Chefe de Unidade
Chefe do Serviço de Pessoal
Chefes de Sucursal
Cheí'e de Serviço

Assistentes
Chefe de Seção
Secretáríos (e Redação de turno
Chefe da Secretaria (Expediente) da Direção-Geral
Secretários de Turma
Encarregado de aoeor ou Turma
Chefe de Secretaria (Expediente)

DECRETO NQ 68.646 -

DE

21 DE

MAIO DE 1971
Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos que menciona, situados no Município de
Pôrto Belo, no Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 1q
do Decreto-lei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967, Decreta:
Art. 1v Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à Induspesca - Indústria Brasileira de Pesca
S. A., dos terrenos de marinha e de
acrescidos, com a área total de
50.955,2465 m2 (Cinqüenta mil, nove-

centos e cinqüenta e cinco metros
quadrados e dois mil quatrocentos e
sessenta e cinco centímetros quadrados), situados na Enseada da Encantada, próximo ao entroncamento das
Estradas de Bombas E" de Araçá, no
Município de Porto Belo, no Estado
de Santa Catarina, de acôrdo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 45.926, de 1970.
Art. 29 A cessionária recolherá aos
cofres do Tesouro Nacional a importância correspondente ao valor do
domínio útil dos terrenos objeto da
presente cessão e se obrigará ao pagamento do rõro respectivo.
Art. 39 Os terrenos a que se refere
o artigo 19 se destinam à instalação
de uma indústria pesqueira, tornando-se nula a cessão, sem direito a
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tendo em vista o artigo 46 do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de
196"7 e o art go 16 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 64.451. de
2 de maio de 1969, combinado com o
artigo 79 do Decreto nv 60.521, de 31
de março de 1967, Decreta:
Art. F' Fica ap: evado o Regulamente da Diretoria de Saúde no Ministério da Aeronáutica. que com êste
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Parágrafo único. Em ccnseqüênc'a
co dísoosto neste arb'go e nos artigos
77 e 79 do Dec-etc n» 60.521, de 31
de março de 1967. f'ca ativada. na
data da publ'caçào dêste Decreto, a
Diretoria de Saúde no Ministério da
Aeronáutica.

qualquer Indemzacâo, inclusive por
benfeItonas realizadas, se ao imóvel
vier a ser dado. no todo ou em parte,
utnizaçâo diversa. ou, ainda, se ocorrer inadimplemento d- clausula do
contrato a eer lavrado em livro propno do Servíc.. do Patrímcnío da
União.
Art. 4Q A cesstonárta se obriga a
construir as insta laçôee mencionadas
no prazo de 2 (dois) anos, contados
da data da assinatura do contrato de
cessão.
Art. 59 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revo..
gadas as dispostçôes Em contrário.
Brasüia, 21 de mala de 1971;
150Q da Independêncía e 83Q da
República.
EMíLIO G. M~:DICI

-

Antônio neinm Netto

DECRETO N'" 68.647 - DE 21 DE
MAiO DE 1971
Extingue o Centre, de Instrução Almi~
rente Tamandaré e da outras pro..
vidênczas.

o Presidente da República, usando
da atribuição uue lhe confere o
artigo 81, item III, da Constltuíçâo,
Decreta:
Art. 1Q Fica extinto o Centro de
Instrução Almirante Tamandaré, in..
clurdo na Estrutura Orgânica do Ministério da Marinha pelo Decreto nú..
mero 62.649, de 3 de maio de 1968.
Art. 2Q ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMILIo G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

__ o

Art. 2Q O Mínlst-o da Aeronáutica
baixará, nroeeesstvam-nte. no prazo
de 180 (cento e o-tenta ) dias. a-iôs a
put-l'cacâo dêete Decreto. os atos necessários à raestruturacâc e atíva-âo
dos órcãos subordinados ao Diretor
de SaÚDe, na forma do Regulamento
aprovado por êste Decreto.
Art. 3° aste Dec-eto entrará em vigor na data de sua publica cão revogadas as disposições em contrário.
BrasHia, 21 de maio de
19'71:
150Q da Independência e 83Q da
Repúbl'ca,
FM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Márcio de Souza. e Mello
REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE SAlJDE
(DIRSA)
PRIM:EIRA PARTE

Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação

DECRETO NQ 68.648 MAIO DE 1971

DE 21 DE

Aprova o Regulamento aa Diretoria
de saúde no Ministério da xerotuiutica: e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlCo 81. item IH, da Constituição e

Art. 1Q A Diretoria
de Saúde
(DIRSA), definiaa no artigo 20 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nc 64.451, de 2 de maio de 1969, é
órgão do Ministério da Aeronáutica
que tem por finalidade a consecução
aos objetivos da Polit'ca Ae.onáutica
de Pessoal. nos campos da medicina
aeroespacial e da medicina preventiva e curativa, no Interêsse do pessoal
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militar em serviço ativo. De forma
complementar e em face de disponibilidades efetivas, assegurar a assistência supletiva ao pessoal da reserva remunerada e reformado e aos dependentes dos militares da Aeronáutica.
Parágrafo tjnícu. A DIRSA desempenha as funções de órgão Central

do Sistema de Saúde da Aeronáutica
e é órgão de Cúpula do Serviço de
Saúde.
Art. 29 A DIRSA é diretamente su-

bordinada ao Comandante Geral do
Pessoal.
Art. 3q A DIRSA é Unidade Administrativa.
CAPÍTULO II

Disposições Gerais

Art. 49 Compete à DIRSA:
1 - A consecução dos objetivos da
Política Aeronáutica de po.<:,<:f'o;jl DOS
campos da medicina aeroespacial e da

medicina preventiva e cu.auva,
2 _ A proposta de normas, de critérios, de princípios e de programas
pertinentes ao Sistema de Saúde da
Aeronáutica;
3 - A orientação normativa, a eupervisâo técnica. a fiscalização e o
suprimento específicos dos órgãos executivos do Serviço de Saúde,
4 - A ligação com Organizações de
Saúde estranhas ao Ministérlo da
Aeronáutica, no trato de assuntos de
sua competência; e
5 - A ligação com os órgãos Cen..
trais dos Sistemas do Ministério da
Aeronáutica, bem como outros de mesmo nível nos assuntos de Interêsse de
Saúde.
SEGUNDA PARTE

Organização e A íríoiuçôes dos órgãos
CAPíTULO I

Estruturação

Art. 59 A Diretoria de Saúde tem
a seguinte constituição:
1
Diretor:
2 - Subdir~toria Técnica;

3

Subdiretoria de Logística;

4
5

Dívísâo de Apoio; e

Divisão de Pessoal.

1° O Diretor dispõe de urna Secretaria para seu assessoramento pes§

soal, no trato em principio, dos as..
suntos técnicos de farmácia e de
odontologia e dos de Relações Públtces, de Informações de Segurança 03
de Assistência Jurídica.
~ 29 O Diretor dispõe, ainda, da
Junta .supertor de Saúde, regida pelas Instruções Reguladoras pertinentes às Inspeções de Saúde na Aeronáutica.
Art 6.° Ao Diretor de Saúde, além
dos encargos especificamente previstos
na legislação e de outras atribuições
que lhe forem cometidas, compete:
1 dirigir, coordenar e controlar
as atividades dos órgãos constitutivos
da DIRSA, para cumprimento da finalidade prevista no artigo 1.0, dêste
Regulamento;
2 - supervisionar, orientar, coordenar e controlar, sob o ponto de
vista técnico-profissional. as Organizações do Sistema de Saúde:
3 - orientar a elaboração dos oro
çamentos-programas e das propostas
orçamentárias, anuais e plurianuais,
da DIRSA e das Organizações diretamente subordinadas, consolidando as
propostas recebidas para apresentálas como um todo, ao ComandanteGeral do Pessoal;
4 - propor ao Comandante-Geral
do Pessoal as normas. os critérios, os
principias e os programas relativos
aos assuntos pertinentes ao Sistema,
do qual é o órgão Central;
5 - submeter ao Comandante-Getal do Pessoal a consolidação daa
propostas orçamentárias encaminhadas pelas organizações do Sistema
com os objetivos de visualizar e coordenar a consecução geral da Política
de Pessoal no campo que lhe é perbtnente;
6 - propor aos outros Orgâos Centrais dos Sistemas, do Ministério da
Aeronáutica, modificação e/ou criação de normas, de critérios e de princípios, quando do ínterêsse de sua
Diretoria;
7 - assegurar o cumprimento daa
normas, dos critérios. dos prtncrpíos e
dos programas elaborados pelos ór-
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gãos Centrais dos Sistemas e aprovados pelo Ministro da Aeronáutica; e
8 - coordenar com o Diretor de
Encargos Assistenciais a elaboração
das propostas, das normas, dos crtterios, dos princípios e dos programas
peculiares à mútua colaboração dos
órgãos dos Sistemas de Saúde e de
Encargos Assistenciais.
Art. 7.° A Subdiretoria Técnica, diretamente subordinada ao Diretor,
tem por finalidade o estudo, o planelamento, o contróle, a coordenação e
o desenvolvimento dos processos norn.atívos das atividades da DIRSA,
bem como a formulação, a coordenação e a orientação normativas das
atividades de atualização profissional
e de pesquisa médica, dando ênfase
prioritária aos problemas de medicina aeroespacíal .
Art. 8.° A Subdiretoria de Logistf-

ca, diretamente subordinada ao Diretor, tem por fínaltda de:
1 - o estudo, o planejamento e a
coordenação dos processos normativos
de aquísíçào e de fornecimento de
suprimento logístico
específico de
saúde;
~ o estudo, o planejamento e a
coordenação dos processos normativos de funcionamento do Serviço de
Saúde;
3 - o acompanhamento estatístico
das atividades de saúde; e
4 - a consolidação das propostas
orçamentárias, anuais e plurianuais,
das Organizações do Sistema para a
elaboração, como um todo, dos orçamentes-programas e das propostas
orçamentárias da DIRSA.
Art. 9.° As Subdlretorias têm, respectivamente, a seguinte constituição:

::. - Subdiretor; e
2 - Di visões.
Parágrafo único. Os Subdlretores
dispõem de Secretaria para o trato
d., expediente pelas respectivas Subdiretorias.
Art. 10. Aos Subdlretores, além dos
encargos especificamente previstos na
legislação e de outros que lhe forem
cometidos, compete dirigir, coordenar
e controlar as Divisões que lhe são
subordinadas.
Art. 11. As Divisões das Bubdíretortas, diretamente subordinadas aos
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respectivos Subdiretores, têm por ttnalidade encarregarem-se do trato
das atividades cometidas às respectívas Subdiretorias.
Art. 12. Aos Chefes das Divisões
das Subdíretoria...., além dos encargos
especificamente previstos na Iegtslação e de outros que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e
controlar as atividades afetas às suas
Divisões.
.
Art. 13. A Divisão de Apoio, diretamente subordinada ao Diretor, tem
por finalidade assegurar o apoio auxílíar e administrativo necessário ao
cumprimento da missão da DIRSA.
Art. 14. A Divisão de Apoio tem

a seguinte constituição:

1 - Chefe;
"2 - Seção Auxiliar; e
3 Seção Administrativa.

Art. 15. Ao Chefe da Divisão de
Apoio, além dos encargos específica
mente previstos na legislação e de
outros que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e controlar as
Seções que lhe são subordinadas.
Art. 16. A Seção Auxiliar, diretamente subordinada ao Chefe da Divisão de Apoio, tem por Iínalidade
encarregar-se do trato das atividades
auxiliares necessárias ao cumprímento da missão da DIRSA.
Art. 17. Ao Chefe da Seção Auxiliar, além dos encargos especificamente previstos na legislação e de
outros que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e controlar as.
atividades auxiliares da DIRSA.
Art. 18. A Seção Administrativa
diretamente subordinada ao Chefe d~
Divisão de Apoio, tem por finalidade
encarregar-se do trato das atividades
administrativas necessárias ao cumprimento da missão da DIRSA.
Art. 19. Ao Chefe da Seção AdmíZ:lstrativa, alén:- dos encargos espectfícamente previstos na legislação e
de outros que lhe forem cometidos
compete dirigir, coordenar e contro-'
lar essas atividades especificas da
DIR8A.
Art. 20. A Divisão de Pessoal, diretamente subordinada ao DIretor de
Saúde, tem por finalidade o trato de
assuntos pertinentes a admlnistracão
de Pessoal do Quadro de Saúde ~ do
Ministério da Aeronáutica, propondo
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ao Comandante Geral do Pessoal,
quando necessário. a movimentação
do pessoal técnico-proflssíonal ,
Art. 21. Subordinam-se diretamente ao Diretor de Saúde:
1 - Hospital Central da Aeronáutica (HCA);
2 - Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL,;

3 - Centro de Especialização de
Saúde CCESA); e
4 Laboratório Químico-Farma..
cêutlco da Aeronáutica (LAQFA) .
Parágrafo único. O RCA, o .....
CEMAL, o CEt:iA e o LAQFA têm

Re,3ulamentos próprios.
Art.

22.

O

Hospital Central da

Aeronáutcca é o órgao do Serviço e
Saúde que tem por finalidade ,p-l'Over
assistência médico-hospitalar e exe ..
cutar a medicina especializada que

ultrapasse as possibilidades dos demais Hospitais regionais.
Parágrafo umcc. O Diretor do
HCA é Oficial General do Quadro a:e
Oficiais Médicos da Aeronáutica, da
Ativa, do pôsto de Brigadeiro.
Art. 23. O Centro de Medicina Aeroespacial é o órgão do Serviço de
Baúde que tem por finalidade:
1 - executar a supervisão e a padronização das atividades técnicas
das Juntas Especiais de Saúde;
2 - proceder aos exames médicos
do pessoal militar e civil que se destina à atividade aérea;
3 - manter sob contrôle médico,
direto ou indireto, o pessoal aeronavegante militar e civil; e
4 _ proceder a pesquisa aeromédica, tendo em vista proporcionar. o
melhor aproveitamento do potencial
humano para a atividade aérea.
Parágrafo único. O Diretor do ...•
CEMAL é Oficial -General do Qua..ct ro
de Oficiais Médicos da Aeronáutica,
da Ativa, do pósto de Brigadeiro.
Art. 24. O Centro de Especialização de Saúde é o órgão do Serviço
de Saúde que tem por finalidade mtnístrar e atualizar os conhecimentos
técnico-especiaLzad<:)S do pessoal de
saúde da Aeronáutca, bem como prover o doutrinamento que se fizer necessário, no campo da medícína aeroespacial.

Parágrafo umco. O Diretor do
CE8A é Oficial Superior, do Quadro
de Oficiais Médicos da Aeronáutica,
da Ativa, do pôsto de Coronel, diplomado no CDS.
Art. 25. O Laboratório QuímicoFarmacêut'co da Aeronáutéca é o órgão do Serviço de Saúde que tem por
finalidade fabricar, adquirir, tirar e
distribuir medicamentos, p r o d u tos
químicos. material de penso e produtos higiênicos.
parágrafo único. O Diretor do ...
LAQFA é Oficial Superior do Quadro
de Oficiais Médicos ou
do Quadro.
de Oficiais Farmacêuticos da Aeronáutica. da Ativa, do pôsto de COronel, diplomado no CDS.
"0

CAPiTULO II
Do Pessoal

Art. 26. O Diretor de Saúde é Ofictal General do Quadro de Oficiais
Médicos da Aeronáutica, da Ativa, da
pôsto de Major-Brigadeiro.
Art. 27. O Diretor é o primeiro
ordenador de despesas da DIR6A. podendo designar outros ordenadorea
de despesa para projetos e/ou ativídades atribuidas à sua Unidade Administrativa.
§ 1." Quando
a conveniência do
serviço indicar. outras Unidades, especialmente criadas para tal fim ou
especificamente designadas por ato
ministerial, serão encarregadas da.
execução das tarefas de apoio necessárias ao funcionamento da DIRSA.
§ 2:' Os demais agentes da Admínistração são designados pelo Diretor,
dentre os elementos de sua Unidade
Administrativa.
Art. 28. Os Subdiretores são Oficiais Generais do Quadro de Oficiais
Médicos da Aeronáutica, da Ativa, do
pôsto de Brigadeiro.
Art. 29. Os Chefes das Divisões
das Subdiretorias são Oficiais Superiores, do Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica, da Ativa, do
pôsto de Coronel.
Art. 30. Os Chefes das Divisões de
Apoio e de Pessoal são Oficiais Superiores do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 31. Os Chefes de Seção são
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
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Art. 32. A Chefia da Secretaria do
Diretor é exercida, cumulativamente,
pelo Oficial do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica. da Ativa, de mais alta
hierarquia entre os assessôrcs do Diretor.
Art. 33 - As Chefias. das Secreta
rias dos Subdiretores são exercidas
por Oficiais do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, da Ativa.
Art. 34. Os Assessôres de Farmáela e Odontologia sâo onerais Farmacêuticos e Dentistas da Aeronáutaoa, da Ativa, respectivamente.
Art. 35. As funções de Assessôr do
Diretor e as de Adjunto, com encargos de assessoramento, podem ser
exercidas por Funcionarias Civis, do
Quadro de Pessoal Cív 1 - Parte Permanente - do Ministério da Aeronautíca, com as qualificações exigidas para o cargo ou função.
Art. 36. As substituições eventuais
far-se-âo, respectivamente, dentro de
cada órgão da Diretoria de Saúde,
respeitado o princípio geral de hierarquia,
Parágrafo único. O substituto eventual do Diretor é o Oficial do Quadro
de Oficiais Médicos da Aeronáutica.
da Ativa, de mais alta hierarquia, em
função.
w

TERCEIRA

PART~

Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO I

Díspcstçõee Transitórias
Art. 37. As atribuições disciplinares do Diretor sêo equivalentes às de
comandante de Zona Aérea, enquanto o assunto não rôr regulado.
Art. 38. A implantação integral da
Organização prevista neste Regulamente e a consequente desatívaçâc
uas estruturas previstas nos Regulamentos em vigor, rar-se-ão segundo
atos internos baixados pelo Ministro
da Aeronáutica.
Art. 39. O Diretor submeterá, no
prazo de 180 (cento e oitenta) días
após a publicação dêste Regulamento, a aprovação do Ministro da Aeronautíca, o Regimento Interno da
Organização e a respectiva Tabela de
Organização e Lotação.

Parágrafo único. Até a aprovação
Regimento Interno, caberá ao Dtreter baixar normas. atos ou tnstruções reguladoras que se façam necessanas a vida administrativa da
DIRSA.
Art. 40. O atual Instituto de Seleção, Contrôle e pesquisa pass i a
denominar-se Centro de Medicina A~
roespacial .
Art. 41. O atual Curso de Especialização e Ada ptação do Serviço de
Saúde da Aeronáutica, criado pelo
Decreto n." 61.838, de 5 de dezembro
de 1967, passa a constituir o Núcleo
do Centro de Especialização de Saude, competindo-lhe promover as medidas indispensáveis para a atrvacào
do órgão do qual é Núcleo.
cio

CAPÍTULO II

Disposições Finais

,'\rt. 42.

Os

órgãos constttuclvoe

da DIRSA podem ser desdobrados em

Seções e Subseções, de acôrdc com o
Regimento Interno. aprovado pelo Mi...
nístro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação
da Lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação,
baixada pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 43. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, na DIRSA,
as desempenhadas
pelos onerais,
quando diplomados no CDS.
Art. 14. Os casos omissos são resolvidos pelo Comandante-Geral do Pesso~l, observada a politica ditada pelo
Ministro da Aeronáutica. - Márcw
de Souza e Mello - Ministro da Ae~
ronáutica,

DECRETO NQ 68.649

DE 24 DR

MAIO DE 1971

Ret'íicar o artigo 1Q do Decreto nu.mero 59.743, se 15 de dezembro de
1966.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, nv IH. da Constituicâo. nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-
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neraçâo) , alterado pelo
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Decreto-lei

nv 318, de 14 de março de 19B7, de-

creta:
Art. 1Q Fica retificado O artigo 19,

do Decreto número cinqüenta. e nove
mil setecentos e quarenta e três
(59.743), de quinze (15) de dezembro

de mil novecentos e sessenta e seis
(l9>S€) , que passa a ter a seguinte
redação: Fica outorgada à Companhia de Tecidos Paulista concessão
para lavrar fosforita em terrenos de
sua propriedade, nos imóveis denomí-

nados Jardim e Paulista, distnto e
município de Paulista, Estado de Per-

nambuco, numa área de quatrocentos
e setenta e quatro hectares, oitenta
e nove ares e oito ccntíares (474.8903
ha.i , delimitada por um pol.gono trregular. que tem um vértice a duzontos e vinte e cinco metros (225m!. no
rumo verdadeiro de vinte e cinco
graus e quatro minutos sudeste
(259 04' SE), do marco quíloméünco
número quatorze cKm 14! da rodo.vía BR-10! - trecho Recife - c oao
Pessoa "- ., os lados a partir dêsee
vért ce, os seguintes comprímentcs e
rumos verdadeiros; quatrocentos e cinqüenta metros (450,uOm! - vn-te e
sete graus e vinte e quatro minutos
sudeste (27924' SE); trezentos e nuventa e dois metros IS92,OOm) - rtezenave graus e cinqüenta e um mlnutos sudoeste <18951 SW;: quinhentos e oitenta metros <580,OOm) - sessenta e quatro gr aus c Quatro rnmutos noroeste (549 04' NW); setecentos e noventa e ornao metros
.
(795,DDm) - setenta e clnco graus e
trinta e dois minutos noroeste ... , ..
(75 32' N%), oitocentos e vinte e
nove metros (829,Ü'Dm)
oitenta
graus e três minutos sudoeste
.
(80 9 03' SWl: seiscentos e oitenta e
um metros (681,OOm) doze graus e
quarenta e seis minutos nordeste .. ,.
H29 46' NEJ: novecentos e quarenta
e quatro metros (944,OOm) - cinqüenta e dois graus e cinqüenta e
sete minutos noroeste (529 5"1' NW);
seiscentos e trtnta e quatrr metros
(634,OOm) - um grau e cinqüenta e
nove minutos sudeste rüto 59' SE);
trezentos e quatorze metros (314.'"!Om)
- vinte e três graus e três minutos
sudoeste (239 03' SW); quatrocentos
e três metros (403.0.Qm) - setenta e
dois graus e Quarenta e um minutos
sudoeste (729 41' SW); duzentos e
trinta e três metros e setenta centímetros (233,70ml
vinte e dois
graus noroeste (22900' NW); trezen0

tos e quarenta e seis metros (346,OOm)
- sessenta e oito graus sudoeste .
(68900' SW); novecentos e quarenta
e nove metros e o-tenta centímetros <949.80m I - vinte e dois graus
noroeste (22"00' NW J; mil sete-c-itos e trinta e sete metros e quarenta centímetros 0.737,40m) - sessenta e sete ' graus e cinqüenta e
nove minutos nordeste (679 59' NE);
duzentos e setenta e quatro metros
(274,OOm) - vinte e dols graus noroeste (22900' NW); mil, trezentos e
quarenta e nove metros e cinqüenta
centímetros (1,349,50m) - setenta e
oito graus e trinta e três minutos
nordeste (789 33' NE); oitocentos e
setenta e oito metros (878,OOm)
dezesseis graus e nove minutos sudeste (169 0-9' SE); cento e noventa
e dois metros <l92,OOm) - setenta e
três graus e trinta e um minutos sudoeste (739 31' SW); setecentos e
quatorze metros (714,OOm)
quinze
graus e quatro minutos sudeste ..
nS9 04' SE); quinhentos e cir-qüenta
e três metros (55300m) - trinta e
três graus e cinqüenta e nove minutos sudeste (339 59' SE); quinhentos
e quinze metros (515,00 m) - cinqüenta e nove graus nordeste (59°n n' l
NE): cento e doze metros '112,Wm)
- trinta e Quatro graus e vinte e no ..
ve minutos sudeste {349 29' SEL
Art. 29 A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C Reg'stro dos Decretos de Lavra. do
Departamento Nacional da Produção
Mineral. do Ministério das Minas c
Energia.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brastlía, 24 de maio de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMtLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68,650
MAIO DE

1971

DE

24

DE

Declara de utiltdu,de pública, para fins
de constituição de servidão. uma
faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão no Estado do Rio Grande do Norte.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS DO PODE'l EXEl.'UTIVO

tigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto nu artígo 151, letra c do Código de Águas.
regulamentado pelo Decreto UI) 35. 8b1,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utihdane pública. pata fins de constituição de servldâo administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinqüenta) metros de largura
tendo como eixo a linha de transmíssâo etabeleelda entre a subestação de
zaceté e a subestação de Touros. no
muníctpío de Touros, Estado do Rio
Grande do Norte. cujo projeto foi
aprovado por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de águas e
Energia Elétrica, no processo MME

nq 70'6.213-69.

Art. 29 Fica autorizada a Companhia Hldro Elétrica do São Francisco
e. promover a consntuícâo de servidão
administrativa nas referidas áreas de~
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário. para ao
passagem da linha de transmissão re~
ferida no artigo 1°.
Art. 3Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco. pala o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído ê. empresa concessionária de praticar todos .os atos de construção. operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem come
Suas possiveig alterações ou reconsbrucões. sendo-lhe assegurado. ainda.
o acesso à área da servidão através do
prédio serviente. desde que não haja
outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
ecrnpatíve! com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, den tro das mesmas. de
quaisquer atos Que embaracem ou causem danos. mcluidos. entre êles. os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2'? A companhia Hidro Elétrica
ao São Francisco poderá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão admímstrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.36'5, de 21 de junho de
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1941, com as modificações introduzidas através da Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 gste Decr-eto entrará em vigor na data da sua pubtícaçào. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.

G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

E,'\ÜLlO

-.-DECRETO N'? 68.651
MAIO

DE 24 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de serouião,
uma faixa de terra âeetisuuia a
pascagem da linha de transmissão
Pôrto da Fólh2 - Monte Alegre,
no Estado de Serçtpe,

O Presidente da República, usando
da atribuíçâo que lhe confere o artdgo 81, item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguaa. regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. i'? Ficam declaradas de I ' :U~
dade pública, para fins de constituiçao de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
corno eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Pôrto da Fôlha, no muníctpto de
mesmo nome e a subestação de Monte Alegre, no muntcípío de Mo.ite
Alegre. Estado de Sergipe, cujo projeto foi aprovado por ato do Diretor
Geral do Departamento Nacional de
águas e Energia Elétrica, no Precesso MME ns 706.465-69.
Art. 2<.1 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a promover a constituição de servidão administrativa nas referíttas
áreas doe terra, na turma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário. para a passagem da linha de
transmtsão referida'. no artigo 19 •

Art. 3Q Fica reconhecida a conveniência da .eonstituicào de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, para o fim indicado, a
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qual compreende o direito atribui do
à empresa concesstonárla de praticar
todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada Unha de transmíssâo e de Iínnas telegrafícas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou re

1'0 35.ft!)1, de 16 de julho de 1954, deGreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utlIidace publica, para fins de constttuiçao de servicào aommistaatava, as

o uso e gôzo das mesmas ao que .ôr
compatível com a existência oa servidão, abstendo-se, em conseqüência,

áreas de terra situadas na faixa de
10U (cem) metros c.€ largura, tendo
como e.xo a linha de transmlssâo a.
ser est.anelecida entre a subestação de
Paulo Afonso, no mumcrpic de Gloria e a sunestaçao ue Ca tu, no município de mesmo nome, ambos no Estado da Bahia. cujo projeto foi apr Jvadc por ato do Diretor-Geral do Deparhmentr) Nacional de Aguas e
Enerma Elétrica, no Processo MME

da

ns 706 472-69.

w

construções,

sendo-lhe

assegura-do,

ainda, o acesso à área da servidão

ato avés do prédio serviente,

desde

que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprtetártos das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão

prática, dentro das

mesmas, de

quaisquer ateis que embaracem ou
causem danos, incluídos. entre êles,
os de erguer ccnst: uções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Hídro Elétrica
do Sâo Francisco poderá promover,
em Juízo. as medidas necessárias à
constituição da servidão admtnístratíva de caráter urgente. utilizando o
processo judicial estabelecido na Decreto-lei nv 3.365. de 21 de junho de
1941, com as modificações íntroduzi~a:iOa~:~f9~6~ Lei n» 2.786, de 21 de
Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
da Independência e 839 da
República.

150'?

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.652
MAIO

DE 24 DE

DE 1971

Declara de utúuioâe pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a passagem da
linha de
transmissão
Paulo Afonso catu, no Estado
da Bahia.

o Presidenta da Repúbl'ca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo at, item III, da Consttuíção
e tendo em vista o disposto no artigo 151, tet-a c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto núme-

Art. 29 Fica autorizada a Companhia
Hínro Elétrica do São Francisco a

promover a constituição de servínâo
administrativa nas refe. idas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.
onde tal se ü-er necessário, para a
passagem da linha de transmissão _aferida no artigo I'?
Art. 39 Fica reconhecida a convenisncia da constituição de servidão
a.tmtuistratdva necessária em favor da
Companhia Hidro Elétrica do sao
F'Huwisco, para o fim indicada, a
qual compreende o direito atribuído
11. emprêsa concessionária de prat'car
tocos Os atos de construção, operação
P manutenção da mencionada linha
de trunsrmssào e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares. bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhes assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
através do prédio serviente. desde
Que não haja outra via praticável.
§ tv Os proprietários das áreas de
terra atmgtdas pelo ônus, limitarão
o J.lSO f gôzo das mesmas &0 que fôr
comcativel com a existência da servidào. abstendo-se, em ccnseoüêncla,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles,
os de erguer construções ou fazer
pla ntacôes de elevado porte.
§ 29 A oomoannta HidrQ Elétrica
do S20 Francisco poderá promover,
em Juízo. as medidas necessárias à
constituição da servidão administrat'vn de oará ter urcente. ut'Haando o
processo judicial estabelectôo no Deereto-lei nv 3.365 de 21 de junho de
Hl41 com as modíficacões Int-oduztdas através da Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
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Art. 49 gste Decreto ent-ará em vigor na data da sua pubücaçáo, recogadas as disposições em contrário.

Brasüia,

1509 da

24 de maio
de
1971;
Independência e 83Q da.

RepúbLca..
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônw Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.653
MAIO

DE 24 DE

DE 1971

Concede à Companhia Nacícauü de
Cimento Portland o direito de lavrar gipsita, nos muaucmion de Czmamu e Marau, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribui cão que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei 09 22'1, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), e alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 19-67. decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Companhia Nacional de Cimento Pcrtlarxí a
concessão para lavrar gtpsíta, nos lugares denominados 'I'apa.íúma de Cín~a, Siriíba, Tapaíúna de Baixo, Lucinda e Boa Lembrança, no distr to
de Barcelos do SUl, muntcípío de Ca~amu; e, Oiti Mirim de Baixo, tJO
dístrfto e município de Maraú, Estado da Bahia, em duas áreas cístintas, no total de quatrocentos e três
hectares, setenta ares e otter-ta e OIto
centiares 1403/.088 ha.j . e que ass m
se definem: a primeira. com trezentos e trinta e seís hectares qua-enta
e um ares e sessenta e três centiares
(336,4163 ha) . delimitada por um ;)0Iígono irregular, que tem um vértice
no marco de alvenaria no centre da
ilha de Jtapaíúna c os lados, a partir
ôêsse vértice. os seguintes comprtmentes e rumos verdadeiros: quatrocentos e trinta e cinco metros (435
mi , cinqüenta e seis graus e cíuqüenta e cinco minutos noroeste
(56 9 55' NE>; seiscentos e setenta e
cinco metros 1675 mi . sessenta e sets
graus e quarenta e um minutos nordeste (66° 41' NE); trezentos ( setenta e dois metros 1372 m i trinta e
quatro graus e quarenta e um minutos nordeste (349 41' NE); duzentos metros {200 mj , sessenta e nove
graus e trinta e quatro mtnutcs noroeste (699 34.'" NW); quinhentos e

137

sessenta e cinco metros (565 mi. ()i~
tenta e quatro graus e quatro minutos noroeste (84 0 04' NW); oitocentos e seter..ta mete-os (S'70 mi , qUatorzc graus e trinta e quatro minutos noroeste (149 34' NW>; setecentos e o.tanta metros (780 m) , seteuta graus e trinta e quatro minutos
noroeste (700 34' NW). cento e noventa e dois metros (192 m) , seis
graus e quatro minutos sudeste " ..
«(lo 04' SE): seiscentos e setenta nwtros (670 mj , quarenta e quatro graus
e vinte e seis minutos sudoeste ....
(44 9 26' SW): mil e quarenta p. CIDLU
metros 0.045 m) , dezesseis gr us e
VInte e seis minutos sudoeste
'.
(l6 9 26' SWl; oitocentos e setenta
metros (870 m) , trinta e nove graus
e cinqüenta e se's minutos sudoeste
(399 56' SW); quinhentos e quarenta metros \540 fi), t.unta e -uneo
graus e quatro minutos sudeste ....
--(359 04' ::SE); trezentos e vinte metros (32{) rru , cinqüenta graus e onze
minutos nordeste ~509 11' NEJ; c.tecentos e vinte e cinco metros (825 na),
quarenta gl aus e cinqüenta e RéÍS nunutos noroeste 1'10Q 56' NE); setecentos e vinte e cinco metros 1725
fi), oitenta e três graus e trinta e
quatro m.nutcs sudeste <839 34' S~).
A segunda área, COm sessenta e cete
hectares e v.nte e nove ares e /Inte
e cinco centíares (67,2925 na) , é delimitada por um polígono irregular,
que tem um vertdce a oitocentos e
sete metros ~S07 rm, no rumo verdadeiro de trinta e três graus e trinta
e quatro minutos sudeste (33 9 34'
SE), co marco de alvenaría, no centro da ilha Itapaíúna e os lados, a
partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocer.tcs e qumze metros (415 mr,
oitenta e três graus e dezenove minutos sudeste <839 19' SE); quatrocentos e setenta e cinco me -o. C4'{5
mr , oito graus e quatro minutos sudeste (8Q 04' SE); cento e oitenta e
cinco met-es 1185 mr . dezoito g~'aIJS
e quatro minutos sudeste <189 Dl'
SE); trezentos e setenta e cinco m1Õ!~
ta-os (375 m) , trinta e quatro graus e
quatro minutos sudeste ,349 04' SE);
duzentos metros \200 m) , sessenta
graus e círqüenta c seis mínutr.. SU
ci-o-te (finO 56' SWl: seiscentos e (li~
tenta e cinco metros (685 m) , quarenta e nove graus e vinte e ses minutos sudoeste (49 9 26' SW); m'I qui11.lLc,.,(,O" e quarenta e cinco metros
(1.545 m) , um grau e trinta e <..:.la9
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tro minutos noroeste (lO? 34' NW).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigce
44, 47 e suas alíneas e 51, do Código
de Mineração, além de outras c.ms-

tantes do mesmo Código. não exoressemente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.

A execução da

presente concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3, de
3-0 de abril de 1965, da Comissão Na-

cional de Erergta Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica oon ...
gado a recolher ::J.0s cofres públicos,
na forma da lei, os tributos que forem devidos à União. ao Estado e no
Município, em cumprimento ao dia-

posto na Lei ns 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações qlle
lhe incumbem a concessão derlavra
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Códígu
de Míneraçáo.

Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões -íe solo e
subsolo para fins de lavra, r...'l forma
do artigo 59 do Código de Mineraçãu.

Art. 59 A concessão de Lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C de Registro das
Concessões de Lavra, da Divisão óe
Fomento da Produção Mineral do Departamento Nacional da Produção
Mineral do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 6'-" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilía, 24 de maio de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150(1

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N. o 68.654
MAIO DE 1971

DE

24

DE

Concede à Companhia de Cimento
Salvador o direito de lavrar calcclrio, no município de Santo Amaro,
Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos

têrmos do Decreto-lei n. o 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário, em águas terrttonais na Bala de 'I'odos os Santos,
a este da Ilha do Chegado e ao sul
da Ilha Grande, distrito e município
de Santo Amaro, Estado da Bahia.
numa área de quinhentos hectares
(500 ha.), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a duis mil
setecentos e vinte e cinco metros ...
(2.725m), no rumo verdadeiro de oitenta e três graus sudeste (S:i"SFo'),
du Cruzeiro, na ponta do Costadinho
e os lados divergentes dêsse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dois mil metros
.
(2. OOOm), este (E); dois mil e quinhentos metros (2.500 rm, sul (S).
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a. recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425. de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento'
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
Repúblíca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Antdnilo Dzas Leite Júnior
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DECRETO N9 68.655 -

DE 24 DE

MAIO DE 1971
.neaara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, uma faixa de terra destinada à passagem
da linha de transmissão Adrianõpolis - Rocha Leão, no Estado do Rio
àe Janeiro.

o

Presidente da República, usando

.da atribuição que lhe confere o art.
181, Itz m Ij L da Constituição e tendo

vista o disposto no art. 151, íetra
"'c" do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:

f'ID

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade púbtíca, para fins de constitui.ção de servidão
admlmstratava, as
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da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de
erguer construcôes ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A Central Elétrica de Furnas
S.A. poderá promover. em JUízo, as
medidas necessárias à constdtuiçao da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei número 2.786. de 21 de maio de 1956.
Art. 4 9 nste Decreto entrará em
Vigor na data da sua pub.ícaçáo, revogadas as dísposíçôea em contrário.
Brasília 24 de
maio
de 1971;
150 9 da Independência e 83 Q da
República.

de terra situadas na faixa de ;>0
EMÍLIO G. MÉDICI
(trilotal ro-t-os de largura, tendo J1'Antônio Dias Leite Júnior
ano eixo '" linha de transmissão a ser
It&tabelecidl:l. entre a subestação oe"
Aaríanópolís, município de Nova Iguaçu, P. a subestação de Rocha Leão, siDECRETO N9 68.656 - DE 24 DE
ãuaoa '10 povoado '::'0 distrito de B<11MAIO DE 1971
!nJ de São J08.0 muutctpío ae Casirmto
de Abr eu, estaco do Rio de .Iancu ",
Declara de utilidade pública, para fins
{'l..j<.. pl"úje!J.J foi aprovado [J01" ato do
de constituição de servidão ou desaDirptor-QcrsJ do Denattamento I\Ta . . . \0_
propriação, em favor da Petróleo
nai de águas e Energia Elétrica, 110
Brasileiro
S.A. - PETROBRAS,
processo MME nv 708.503-70.
áreas de terras e benfeitorias situadas no municipio de São Mateus do
Art. 29 Fica autorizada a Oentrat
Sul, Estado do Paraná.
.F létrica de Furnas S. A. a promover
a constituição de servidão administraO Presidente da República, usando
tiva nas referidas áreas de terra. na
da atribuição que lhe confere o artigo
âorma da Iegtslaçâo vigente, onde :>al
81 item IH, da Constdtutçâo ; em conse fizer necessário, para a passagem
formidade com o que díspõe o Decretoda linha de transmissão referida no
lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
artigo 19.
com as alterações constantes da Leí
Art. 39 Fica reconhecida a convemn'' 2.786. de 21 de maio de 1956; tendo
ênc.a da constituição de servidão artem vista os artigos 24 e 30 da Lei númmiatratí va necessária em favor ela
mero 2.004, de 3 de outubro de 1953;
Central Elétrica de Furnas S.A., para
e atendendo à necessidade de a Petróo fim tnotcauo, a qual oompreende o
leo grasileiro S. A. - PETROBRAS
direito at.nbuído à empresa concessicconstruir statemas de tuoulaçôes internaría de praticar todos os atos de consligando a área da Usina Protótipo do
trução, operação e manutenção da
Lati à represa da UPI para o transmencionada linha de transmissão e de
porte hidráulico do xisto retortado,
sistemas de aguas servidas e drenagem
linhas telegráficas ou terefôn-cas auinterligando a área da Usina Protóxiliares, bem como suas possíveis aiteracôes ou reconstruções, sendo-lhe
tí po do Iratt ao Canal de Rejeito da
assegurado, ainda. o acesso à área da.
DPI, e dispor de uma área inundaservidão através do prédio serviente,
da a maior em conseqüência do repredesde que não haja outra via pra.rísamento das águas do Rio Canoas paeável .
ra a formação da reprêsa da UPI, decreta:
§ 19 Os proprietários das áreas de
tserra atingidas pelo ônus, limitarão o
Art 19 Ficam declaradas de utilidade
;:US(l e gôzo
das mesmas ao que Iôr
pública. para fins de constituiçâo de
eompativej com a existência da serservidão ou de desaprcpriacão, total
rtdâo, abstendo-se em conseqüência,
ou parcial, em favor da Petróleo Braáreas
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PETROBRAS, as áreas
abaixo descritas, necessárias às obras
de complementação da Usina Procótipo do Ira ti;
I - Area necessária à construcão
dos sistemas de tubulações:
.
a)
uma 'área de 170.841,78m2 localizada às margens da reprêsa da Usina Protótipo do Irati, pertencente a
Pranc.sca de Oliveira, V'cente Lüinskt,
Adão Lípmski, Adão Kwiatkoski, Silvestre Gltnski,
Venceslau Zawtskí,
Jorge Augustinhak. Erasmo Augustanhak, Casemíro Krtnskí. Antônio Repeskí. Pedro e Casemiro Matssacxowski, Estefano
Gímene, Casem ir')
Krinski e Pedro Marzsaukowskt, Pedro
e Clemente Marzsaukowskt, Wilson
Koslowski, Stefano Stanischeski, Leonardo Staníscheski, Ludovíco zarzrcato,
Cesl~u Gelinski, Leonardo ~. aruschekí,
Ladíslau Travínskí. Irmãos
'I'oppel,
Rosalina Sansonowski, Estefano Gimene Pedro Ianosk! e Alexandre Sbtslawíeskí e Felíx Hetka ou quem de direito, e situada no município de São
Mateus do Sul. Estado do Paraná, ind'cada na planta PETROBRAS/SIXUFl-20-02-8851.
II - Area necessária à construção
dos sistemas de águas servidas e drenagem:
a)
uma faixa de terra com 18.00 m
de largura por 252.84m de comprtmento, de um lado, e 256.69m de outro.
encerrando a área de 4 626.29m2. in!ciando na Estrada dn Desvio e termtnanao no Canal de Rejeito da fJPI,
pertencente a Vicente Zakrewski 0U
quem de direito, e indicada na planta
UPI-33/02/1734, que Dom êste baixa.
TIl - Area inundada a maior em
conseqüência do represamento das
águas do Rio Canoas, para a formação da represa da UPI:
a)
uma área de 47.478.78m2 Iccalizada em tômo da reprêsa da UPI,
pertencente a Francisca de Oliveira,
Vicmte Lilinski, Adão Lipinskí. Adão
Kwíatkoski. Silvestre Günskí. Venceslau Zavctzkt. Jorge Augustínhak. Erasmo Augustinhak, Casemiro Krinstd,
Antônio Repeski, Pedro e Oasemirc
Marzsaukowski, Pedro e Clemente
Marzsaukowskt, Casemlro Krtnski e
Pedro Marzsaukowski. Wilson g cnowski, Stefano Stanischeskl. Leonardo
stanischeski, Ladelau Travinski, lrmãos 'I'oppel. Rosalina Sansonowskt,
Estefano Gímene Pedro Ianoskt e Alexandre Sbíslawieskí e Felix Hetka, ou
quem de direito, indicada na planta
PETROBRAS/SIX-UPI-20/02/8851.

Art. 29 A Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS, promovera, com seuspróprios recursos. amígáve! ou jud.cralmente a constituição de servidão ou
as uesaproprraçôes ;..t:lfClcth CII cotais
necessárias aos seus trabalhos, mediante processo regular para cada imóvel, na forma da lei.
Parágrafo único. A execução da
disposto neste Decreto rar-se-a aegunde os planos e os critérios de con V~meneia e oportumctaue da
.
PETROBRAS, que poderá proceder,
inclusive, se houver urgência, nos cérmos do artigo 15 e seus paragrafos
do Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de JUnho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 39 reste Decreto entrará em vi..
ver na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971.
1509 da Independência e 839 da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias 03Ue Júnior

DECRETO N9 68.657

DE 24 DE

MAIO DE 1971

Declara de utilidade
pública, par{&'
fins de constituição de servidâo a.dminístratiia, uma faixa de terra aeetuuuia a passagem
de linha d$
transmissão, no Estado de Goias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artagc
81 .item IH, na Constdtuíçâo e tendo em vista o disposto no artigo
151. letra "c", do Código de Aguas, 1'1:gulamentado pelo Decreto nc 35.351.
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utili..
dade núblíca, para fins de consttuncao
de servidão administrativa; as ar-es
de tern, sítuaéas na faixa de 14 cquatoe-e i metros oe largura. tendo c..mo
eixo a Iinna G( transmssác a ser estabelecida cutre as
subestações
JE')
Anhangucra '.'- campinas Iccalíaadas,
respectivamente, nos muníctpíos de
Aparecida de Goiânia e Goiânia, ~1~
Estado de Goiás. cujos projeto e planta
de situacâo foram aprovados PCll ara
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional ue Aguas e Energia 8JlétI'1ca no processo MME n» 701. 793-71.
Art. 29 Fica autorizada a Centrata
Blétrfcas de Goiás S.A. a promover a
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.eonstituiçâo de servidão admíntstrattva nas referidas áreas de terra, aa
forma da Iegtslaçào vigente, onde ie.
se fizer necessário. para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19•
Art. 39 Fica reconhecida a con Vemeneia da constituiçao de servtdào admínísu auva necessana em ravor uc
Centrais Elétr-icas de Gotas S. A., pára o tím moicauo, a qual compreenue
o círeito aünouirto a empresa concesstona.na de pi aucar tonos os atos oc
.ccnetruçao. oper açaü e manutençac da
mencionada linha de transmtssáo e ue
Lnhas te Iegrafrcas ou telefônicas aLlxíhares. bem come suas pOSSl veis ur.teraçôes ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, amoa, o acesso à area oe
servídâo através do pr éuio serviente,
desde que não haja outra via pratacável.
§ 19 Os proprietários das áreas de-"
terra atingidos pelo ônus, límitarao o
use e gôzo das mesmas ao que tôr.compattvet com a existência da servidão, abatendo-se, em conseqüência, da
prát ca, dentro das mesmas, de quais.quer atos que embaracem ou causem
danos. incluídos entre êles os de erguer construções ou fazer píantaçces
de elevado porte.
§ 29 A centrais Elétricas de G<>iâs
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituíçào (la
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas através a
Lei n.? 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 :í!:ste
Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍL1C' G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 68.658 MAIO DE 1971

DE

24

DE

'Concede à Indústria Química Saracal
S. A. o direito de lavrar diatomita,
no numicuiio de Vitória dJ. COnquista, Estado da Bahia.

O Presídenta da República, usando
(Ia atribuição que lhe confere o artigo
:181, item III, da Constituição, nos têr-
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mos do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Cóâígo de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí aúmero 318, 62 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorg ida à Indústria
QUlmica so-ocar S.A. concessão para
lavrar díatomita em terrenos de propriedade de Raquel Quaresma da3il~
va, no lugar denominado Faz<màaL.lgoa do Joáo Gomes, distrito e municípío de Vitoria da Conqu.sta, Estado
ua Bahia, numa área de dezenove
hectares, noventa '8 oito ares e emqãen.a e dois centí.n-es (19,9852 na.j .
uenmnaôa por um polígono írxegular
que tem um vértice a duzentos e !jetenta e quatro metros (274m), no rumo verdadeiro de quarenta e ':iet,e
graus e quinze minutos sudeste .....
(471'15' SE), do canto sudoeste (SW)
da sede r.a casa de Raquel Quaresma
d.! Silva e os lados a partir oêsse vértice, os seguintes compr.mentos e rumua varoaueíros: sessenta metros
.
(60m), oeste (W); trinta metros
.
(30m), sul (8); noventa e oito metros (98m) , oeste (W); cinqüenta metros (50m), norte tN); quarenta e
quatro metros l44m), oeste (W); quarema m'2t1'DS (40m) , norte (N); trinta
e oito metros (38m), oeste tW); trinta metros (30m), norte (N); vinte e
seis metros 126m), oeste (W); trinta
metros t30m) , norte tN); vinte o oito
metros (28m), oeste (W); trinta metroe (30m), norte IN); vinte e seís
metros (26m), oeste (W); trinta metros (30m). norte IN); vinte e o.to
metros (28m), oeste (W); trinta met1'OS (30m), norte (N); vinte e oito
metros t28m) , oeste (W); trinta metros 130m), norte IN); vinte e seis
metros (26m), oeste (W); trmta metros 130m), norte IN); vinte e oito
metros (28m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte e seis
metros 1~6m), oeste (W); trtnt i metros (30m), norte (N); vinte e seis
metros (26m), oeste IW); trinta metros 130m), norte (N); vinte e cito
metros (28m), oeste (W); c.nquama
e seis metros cggrm , norte (N); víntc
e oito metros (28m), leste (E); truita metros tgümr , norte tN); vinte e
seis metros (26m), leste (E); vinte e
qt.au-o metros (24m), norte (N); VJnte e seis metros (26m), leste (EI;
trn..a metros (30m), norte (N); vinte e oito metros (28m), leste (El;
vinte e seis metros (26m), norte (N);
vinte e seis metros (26m), leste (E);
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vinte e oito metros (28m), norte (N);
VIme e o.to metros (28m), leste
vinte E' seis m etros <26m), norte
vinte e oito metros (28m), leste
trinta metros (30m), norte (N);
te e seis metros (26m), leste
vinte e oito metros (28m), norte
vinte e oito metros (28m), leste
vinte e oito metros (28m). norte
viu te e seis metros (26m). leste
vinte e seís metros (26m), norte
trinta e oito metros (38m), leste
trinta e oito metros (38m), norte

\~).

(N):
(EJ;

vin(E);

Brasília, 24 de maio de 1971:
150" da Independência e 83'? 11m

República.

(N);

EMÍLIO G. MÉDICI

(E);
(Ni :

Antônio Dias Leite Júnior

(E);

(N);
(E);

(Nr :

cinqüenta e seis metros (56m), leste
(E); cento e vinte metros (12Qm) , sul
(8); vinte e seis metros (26m), leste
(E); cento e quarenta metros (140m),
sul (8); trinta metros (30m). leste
(E); cento e quarenta metros (140m).
sul (8); trinta metros (30m), leste
(E);

Art. 6\' Revogam-se as dispostções.
em contrário.

cento e trinta metros (l30m) , sul

DECRETO

N." 68.659
MAIO DE 1971

DE

24

!Xl:

Declara de utilidade
pública. para;
Ims de desapropriação;
área
da
terra
destinada à construção de
Muuestação de Brasília Sul, em Bra....
sília Distrito Federal.

(S); trinta metros (30m), leste ,(E-);

cento e quarenta metros (l40m) , sul
(SJ; trtnt , metros (30m), leste (E);
sessenta metros (60m), sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
menc.onadas neste Decreto.
Parágr iro único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução no 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de
1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para Iavrar será decrarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4'"1 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
art.go 59 do Código de Min-araçào.
Art. 59 A concessão de lavra terá
titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

por

U

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item III, da Constituição f)
tendo em vista o disposto no art. 15'2.
letra ti, nrl Código de Aguas tDeereto n." 2'~.-_643, de 10 de julho de
1934) e 110 Decreto-lei n.v 3.365. de
21 de junho de 1941, decreta:
Art. L" Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriaçác,
área de terra destinada à construçác
da subestação Brasiha Sul, em Brasília, Distrito Federal.
Art. 2," A área de terra referkta
no artigo anterior, compreende a des....
crita na planta REA 54384, constante
do projeto aprovado no processo MME.
709.033-70.
Art. 3," Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover
a desapropriação das referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo uníco . Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n.v 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lel
n.v 2.786. de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter
urgente.
Art. 4." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150" da Independência e 83" da.República.
EiVlILIO G.

Mf."DICI

Antônio Días Leite Júnior
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DECRETO

N." 68.660
MAIO DE 1971

DE

24

DE

Dá nova redação ao Artigo 2.° do Decreto n.» 59.419, de 26 de outubro
de 1966.

u Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lU da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 2.° do Decreto nuroera 59.419, de 26 ~e outubro _de 19136
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2.° E' outorgada à .Companhía Pelotense de Eletricidade, concessão Para
produzir, transmitir e
distribuir energia elétrica no MUnIcipio de
Pelotas,
Estado do Rio
Grande do Sul."
Art. 2.° àstc Decreto entrará em
vigor na data Lia sua publicação, reçogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 24 de maio de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMILIO G. MÊDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.661
MAIO DE 1971

DE

24

DE

Concede à Mineração Mascote Limi....
tada o direito de lavrar ooríuna, no
mumcipio de Ibitiara, Estado da
Bahia.

o

Presídente da República, usand o
da atrlbuíçâo que lhe con~er~ p artigo 81, item lII, da Constdtuição, nus
têrmos do Decreto-lei n." 227, de 28 de
revereíro de 1967 (Código de Min-eraçâor , alterado pelo D<~creto-lei nv 318.
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Mascute Ltda. concessão par a lavrar
batitina, em terrenos. de propriedade
de José Vieira da SIlva e vtta.íno
Vi·eira da Silva, no lugar denominado Morro da Lavrmha, no imóvel ti'.1senda Santa Luzia, drstrtto de 'aemedias, murrícípio de Ibttiara, Estado da
Bania, numa área de quatrocentos e
vinte e cinco hectares e trinta e cinco
ares (425,35ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e oitenta metros
(480nd, no rumo verdadeiro de seten-
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ta e sete graus nordeste (77°NE): da
aresta nordeste (NEl da casa do S.enhor José Castor Abreu, e os lados a
partir dêsae Vértice, os segumtes comprímen toc e rumos verdadeiros: quinhentos e oitenta metros (580m), .1Orte (N); c-ento e vinte metros (120ml,
oeste (W); quatrocentos e oitenta metros (4:S0m), norte (N); oitenta rnetros (SOm). oeste (W); seiscentos metros (600m), norte (N); cem .netros
Clüürm , oeste (W); quinhentos e ctnqüenta metros (550m), norte (N);
oito-entoa metros (300m), este (E)'
cento e quarenta. metros (140m), nOl':
te (N); mil cento e vinte metros .
(1. 120m) • este (E); novecentos e tri~~
t~ ~etros (930m). sul (S); cento e
cinqüenta metros nson» este (E)'
oitocentos e dez metros '(810m), ~uí
(S); cento e trinta metros <130m)
este (E); quatrocentos e quarenta
metros (440m), sul (S); mil metros
(l.OOOm), oeste (W); cento e setenta
metros (l70m) , sul (S); novecentos
metros (900m), oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as ~on
dtçôes constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às _estipulações do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução uc 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrfgado a recolher aos cofres públicas.
na. forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município em
cumprimento, do disposto na Lei número 4.425, de 3 de outubro de 1.964.
Art. 3° se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, n~
forma dos artigos 65 e 66 do códiso
de Mineração.
b
Art. 4<:> As propriedades vizinhas estão suj-eitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. Bv A concessao de lavra terá
por titulo êste Decreto de Lavra, do
Departam-ento Nacional da Producão
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.

144

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 69 Revogam-se as d'spoaiçôes
em contrário.
Brasília, 24 doe maio de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MEDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 68.662

DE

24

DE

MAIO DE 1971

Concede à Cerâmica Togni S. A. o âireito de lavrar argila refratária, no
-musucuno de Vagem Grande do
Sul, Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da R-epública, -tsando
da atr.buíçâo que lhe confere -o artigo 81, item lU, da Constituição, .1OS
termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Códígc de Mineraçâo) , alterado pelo Dacretc-Ieí u Q :U8,

de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Cerâmica
Togni S.A. concessão para lavrar argila refrataria, em terrenos de proprtedade de Pedro Ranzaní e Reínatdo Ranzam, no lugar denominado t"asenda Oachoeírtnha. distrito e municípíc de vargem Grande do sul, ~
tado de São Pauto, numa área de ctnqüenta e sete hectares, noventa c um
ares e sessenta centrares (57,9160 ha ) ,
delimitada por um polígono irregular,
que cem um vértice a quatrocentos e
oitenta e nove metros (4B9,oom) , (.0
rumo veruadeíro de três graus e cínqüenta e cinco minutos noroeste ...
(3955' NW>, da cabeceira da ponte de
concreto armado, situada na margem
direita do Rio Jaguari, na rodov.a
municipal que liga Vargem Grande do
Sul a pedregulho e os lados a )artir
dêsse vértice, os saguíntes comprhnentos e rumos verdadeiros: cen to e crês
metros (103.00m), oeste (W>; cento e
vinte metros 020,OOm), norte (N);
duzentos e dez metros (210,OOm), 088l;e
rwi : trezentos e quarenta metros
(340,OOm), norte (N); cinqüenta metros (50,OOm), oeste (W); trezentos e
vinte metros (320,OOml, norte (N);
quarenta metros (40,OOm), oeste (W);
setenta metros (70.00m). norte (N);
duzentos e dez metros (21O,OOm), 'este (E); cinqüenta metros (50.00m).
norte (N); duzentos metros (200,OOm>.

leste (E); cínqüen ta metros (50.00m).
norte (N); cen to e sessen ta metros
OSO.OOm), leste fE}; quarenta -netrca
t40,OOm). norte (N); cento e quar-euta metros (l40,OOm), leste (E); quarenta metros (40.00m), sul (S); quarent 1 metros (40,OOmJ, leste (E); -jnqüen.a metros (50,DOm), sul (S); quar-anta metros (40.0Dm). teste (E); emqüen ta metros (50,DOm) , sul (8); cinqüenta metros <50,DDm), leste (E); .'f'tenta metros (70.00m), sul (S); sessellln metros (60.DOm), leste f E) ; c,ento e quarenta metros (l40,UOJü). sul
<S l: sessenta metros (6D.DOm). oeste
(W); oitenta metros (BO,DOm) , sul
(8); cinqüenta metros <50,DOm) , oeate (Wi; setenta metros <70,OOm) sul
(8); cinqüenta metros (50.DOm) , ;este
(W>; sessenta metros (60,ODm), sul
(S); cn-qüenta metros (50.DUm I • . -cste <W); setenta metros (70,OUUl1 s111
(S); cinqüenta metros (50.OlHn J, 'oeste f;:\,); sessenta metros (60,OOm), sul
(8". cínqüent a metros (50,DDm) , oeste tW); noventa metros (90,DomJ.
sul tS); cinqüenta metros <50,OOm I,
oeste (W); cento e noventa metros
<l90,OOm), sul (8); cento e trinta e
sete metros (137,00m), oeste (W I;
vinte metros (20,OOm). sul (8).
Parágrnvo único. Esta concessão 1ica sujrl(tt ás estipulaçôee do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro doe 1963 e
da Resolução nc 3, de 30 de abril de
1965. da Comissão Nacional de cmergia Nucle ar ,
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos. <la
forma da Lei os tributos devidos à
Uníâo. ao Estado e ao Município -m
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário cão
cumprir qualquer das obrigações que
lhe Incumbem a c-oncessão para 't\vr ar, será declarada caduca ou uula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Códig(\ -Ie Mineração.
Art. 49 As proprIedades vizinhas f'.,stão sujeitas às servidões de solo e subso:o para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto crue será
transcrito no livro C _ Registro dos
Decretos de Lavr a, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi.nístérío cas Mmas e Energia.
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Art. 69 Revogam-soe as disposições
em contrário.
Brasilia, 24 de maio de ,S71;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N(> 68.663
MAIO

DE 24 r -

DE 1971

Concede à Cia. Catarinense de Ci'menta Portumâ o direito de lavrar
calcário, no municipio de Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe contere o artigo 81, item .nr, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 2:d7, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de VUneraçâoj , alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, rl~_
ereta:
Art. 1Q Fica outorgada à Cia.. Catarincnse de Cimento Portland concessao para lavrar calcário, em terrenos devolutos, no Iugaa uenomínado
Vargem Pequena, distrito e munícipio
de Vidal Ramos, zstaao de Santa Catarína, numa área de onze hectares,
dezessete ares e sessenta e oito centdares <11,1768 ha», delimitada por
um polígono irregular, que rem um
vértice a cento e dois metros e setenta centímetros (102,70 m) , no rumo
verdadeiro de setenta e dois graus e
.
Vinte e sete minutos sudoeste
(72Q 27' SW); da barra do córrego
do agrião na margem esquerda do
Ribeirão do Ouro e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e quarenta metros (240 mi ,
leste (E); quinhentos metros (500 m) ,
sul (8); cento e oitenta metros (180
m) , oeste (W); cento e dez metros
(110 m) , norte (N); quarenta e quatro metros (44 m) , oeste (W); cento
e dois metros (102 m) , norte (~ ;
dezesseis metros 06 m) , oeste (W);
duzentos e oitenta e oito metros (288
m) , norte (N). Esta concessão
outorgada mediante as condições constantes dos arts. 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas
neste decreto.
é

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
no 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionano não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para Iavrar. será declarada caduca ou nula,
na' forma dos arts. 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C _ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRE'TO N9 68.6,64
MAIO DE 1&71

DE 24 rE

Retificar o art. 1(> do Decreto número
59.791, de 19 de dezembro de -g.66.

O Presidente da Repúbuca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item rII, da Constàtutçào, nos têrmos do Decreto-lei nv 22'7, de 28 de "fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de lliti'i decreta:
Art. 19 Fica retificado (, artigo F',
do 'Decreto número cinqüetta e nove
mil setecentos e noventa ~ um . . ...
(59.791), de dezenove (9) de dezembro de mil novecentos e sess.mta e reis
09GS) , que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada à cidadã nrasi-
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Ieíra Eliza Nogueira Lundgten, inventariante do espólio de Artnur Herman
Lundgren, concessão para lnvrar fosfatos, em terrenos da prop.fedade Jaguarlbe, no lugar denominado Jaguaribe, Distrito de Paulista e Abreu de
Lima, Município de Pauu.sta, Estado
de Pernambuco, numa área de trezen-

tos e quarenta e dois hectares, oitenta
e seis ares e noventa e nove centtares
(342,869B ha.) -' delimitada por um poli-

gano irregular, que tem ur.: 'vértice a
quinhentos I'; oitenta metr-», e quatorze centímetros (580,14 mj no rumo
verdadeiro de oitenta e seis graus e dez
minutos nordeste (869 10' NE), do
marco quüométa-íco número dezenove
(Km 19) da rodovia BR-1')l -

trecho

João Pessoa - Paulista - e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e oitenta e um metros 3 setenta centímetros (2.081,70 m) -- sessenta e sete graus e cinqüenta .et-ove
minutos sudeste (679 59' SE)" novecentos e setenta e nove metros (979,CO n»
- vinte e um graus e quatorze mínutos nordeste (21° 14' NE); setecentos
e quarenta metros <740,00 m) - seasenta graus e cinqüenta e nove minutos nordeste <609 59' NE); duzentos e
noventa e nove metros ..2·~8,OO m) _
sessenta e quatro graus e vmte minutos noroeste (649 20' NW), ouínhentos
e trinta e cinco metros (52:5,00 m) seis graus e vinte mínut.,s noroeste
(06920' NW); trezentos eh enta e f'ito metros (388,00 m) - trt.rta e quatro graus e vinte minutos (1-),0('8::e ',349
20' NW); trezentos e noventa metros
(390,00 m j - cinqüenta e se-s graus e
sete minutos sudoeste (56<'; 07' SW);
trezentos e quinze metros 1.315,00 m)
- onze graus e sete minuto" sudeste
(H? 07' SE); duzentos e noventa e um
metros (291.00 m) - sessenta e ~ ete
graus e treze minutos sucoeste (679
13' SW); setecentos e oisanta e seis
metros (786,00 m) - sessenta c quatro graus e um minuto co, oeste (649
01' NW): duzentos e trinta e um metros (231,00 m) setenta e três graus e
trinta e seis minutos sudoeste ~73° 3$'
SW); quatrocentos e cinqüenta metros <4'50,00 mj dois graus € quarenta
e sete minutos sudoeste t27 4'1' SW);
quinhentos e oitenta e três metros e
quarenta e dois centímetros (583,42 m)
- sessenta e três graus e quarenta e
dois minutos noroeste (63':' 42' NW);
novecentos e noventa e sete metros
(997,00 m) - vinte e dois graus e um
minuto sudoeste (229 01' B\'"!).
Art. 29 A presente rc'àücacâo de
Decreto será transcrita no .Jvro C

Registro dos Decretos de La..era, do Departa.mento Nacional da Ptoducâo Mineral, do Ministério das Mtuas e Energia.
Art. 3° Revogam-se as cisposicões
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509
da Independência e 339 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o

68.665

DE

24

DE

MAIO DE 1971

Declara sem efeito o Decreto número
17.338, de 13 de dezembro de 1944.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, n'' IH, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica declarado sem efeito
o Decreto número dezessete mil trezentos e trinta e oito (17.338), de
treze (13) de dezembro de mil novecentos e quarenta e quatro (l944),
que concedeu ao cidadão brasileiro
Benedito Ferreíra Lopes o direito de
lavrar bauxita em terrenos situados
no lugar denominado Biritiba-Assu,
distrito e mu-" -íplo de
Mogi das
Cruzes. Estado de São Paulo, em virtude de ter sido constatado que a
área nêle descrita é idêntica à outorgac
para lavra, ao mesmo titular,
pelo Decreto n.« 16.794, de 11 de outubro de 1944.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.666 MAIO DE 1971
Declara sem efeito

DE 21 DE

° Decreto

número

55.401, de 31-12-1964.
O Presidente da República, usando
c' atc.buíção que .he confere o artigo
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81, item IlI, da Constituição, nos
têrm'-''O do Decreto-lei ns 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), f arado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março
de 1967,
decreta:
Art. l~ Fica declarado sem efeito
o Decreto número cinqüenta e cinco
mil quatrocentos e um (55.401), de
trtnte e um (31) de dezembro de
mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), que concedeu à
SOMI~AL
S.A. Indústria Paulista de Minérios,
concessão para lavrar minério de
ferro em terrenos de propriedade de
Marta Isabel Resende, no Sitio Bela
Vista "n Moinho, distrito e município
de Guarulhos, Estado de f:"'~ Paulo.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150" da Independência e 83Ç> daRepública.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N.o 68.667
Mi\IO DE 1971

DE

24

DE

Retificar o artigo 1.0 do Decreto número 53.426, de 20 de janeiro fie
1964.
.j

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n. ° 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o art 1.''.
do Decreto número cinqüenta e três
mil, quatrocentos e vinte e scís
(53.426), de vinte t20) de janeiro de
mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada à Companhia
de Tecidos Paulista concessão para
lavrar fosforita, em terrenos de sua
propriedade, nos lugares denominados
Belengá e 'I'ímbó, distrito e município de Paulista, Estado de Pernambt.co, numa área de cento e quarenta e
quatro hectares, trinta e cinco ares e
oitenta e quatro centrares
044,3584ha), delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice
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a duzentos e vinte e cinco metros
(225m), no rumo verdadeiro de trinta
graus e cinqüenta e quatro minutos
noroeste (30 0 54'NW ) , do marco quilométrico número vinte tKm 20) ce
rodovia BR-IOl - trecho Recife .João Pessoa - e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e Setenta f' dois metros (172,00m) - sessenta f' dois graus e vinte e seis mlnutos nordeste (62°26'NE); trezentos
e vinte e cinco metros (325,OOm) ....,...
vinte e nove graus e cinqüenta e seta
minutos nordeste (29°56'NE); quinhentos e vinte e três metros
(523,OOm) - dezoito graus e quarenta minutos nordeste (l8°40'NE); cento e noventa e cinco metros (195.00mJ
- quarenta e quatro graus e dezoito
minutos noroeste (44°18'NW); cento
e dezessete metros 017,OOm> _. trin-ta e seis graus e cinco minutos oordeste (36°05'NE); duzentos e dezenove metros e noventa e CInC{J centímetros (219,95m) - quarenta e seta
graus e quarenta e nove minutos nordeste (46°49'NE); cem metros e setenta e cinco centímetros (100.75m)
- oitenta e oito graus e doze minutos
sudeste (88°12'SE); cento e quatorze metros e noventa e três centímetros (114,93m) setenta e seis graus e
dezessete minutos nordeste
.
(76°17'NE); cento e quatorze metros e
quarenta e oito centímetros (1l4,48m;
OItenta e cinco graus e quarenta e sets
minutos nordeste (85°46'NE); trezentos e noventa e quatro metros e
oitenta e seis centímetros (394,86m)
- dezenove graus e trinta minutos
nordeste (19°30'NE); cento e quatro
metros e noventa e sete centímetros
(104,97m) - zero grau e onze minutos noroeste tQüoll 'NW); cento e
trinta e dois metros e setenta e oito
centímetros (132,78m) oitenta e
seis graus e quarenta e seis minutos
nordeste (86°46'NE>; sessenta e cinco metros e cinqüenta centímetros
(65,50m) - cinqüenta e três graus e
quarenta e cinco minutos nordeste
(53°45'NE); noventa e cinco metros
(95,OOm) - quatro graus e dezesseis
minutos noroeste (04°16'NW); cento e
setenta e dois metros (l72,OOm> _
trfnt.a e nove graus e quarenta e cinco minutos nordeste (39°45'NEl; trezentos e quarenta e um metros
(341°00m) - cinqüenta e três g~~~~
e quarenta e dois minutos nordeste
(53°42'NE); cento e noventa e seis
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metros e cinqüenta centímetros ....
(196 50m) - setenta e oito graus e
cinqüenta e nove minutos sudeste
<78°59'SE); quatrocentos e vinte e
nove metros (429,OOm) - onze graus
e quarenta e nove minutos sudoeste
(llo49'SW); trezentos e quinze metros (315,OOm) - cinqüenta e cinco
graus e vinte e cinco minutos sudeste (55°25'SE); duzentos e noventa. e
um metros (291,OOm) - vinte e dois

graus e chico minutos sudoeste ....
(22°Q5'8W); setecentos e oitenta e
seis metros (786,OOm) - setenta e um
graus e quarenta e um minutos sudoeste (710 4 1 ' S ' W ) ; duzentos e trinta
e um metros (231,OOm) - vinte e nove
graus e dezoito minutos sudoeste
(29°18'SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450,OOm) - quarenta e
um graus e trinta e um minutos sudeste (·i1°31'SE); oitocentos e sessenta e cinco metros (865,OOm) .- setenta
e dois graus sudoeste (72°00'SW);
cento e noventa e cinco metros
(195,OOm) - vinte e dois graus e -íczessete minutos sudeste t22°17'SE);
quatrocentos e oitenta e quatro metros (484,00m) - cinqüenta e dots
graus e quarenta e seis minutos sudoeste (52°46'SW); duzentos e cinqüenta e cinco metros (255,00m) _
trinta e sete graus e quatorze minutos noroeste (37°14'NW).
Art. 2.° A presen te retifícacâo de
Decreto será transcrtta no Iívrc C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do MinIstério das Minas e
Energia.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150." da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MEDrCI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o
MAIO

68.668 DE 1971

DE

24

DE

Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora de Fátima de
Assistência a Criança e Velhos, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná.

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

EXECUTIVO

artigo 81, item IH, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo MJ. 8.109, de 1970, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei n." 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Assocíacâo Nossa Senhora de Fátima
de Assistência à Criança e a Velhos,
com sede em Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2.° aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLio

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.o

68.669 1971

DE

24

DE

MAIO DE

Declara de utilidade pública a Santa
Casa de Caridade de Machado, com
sede em Machado, Estado de Minas
Gerais .:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr. da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 54.766, de 1962, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei '1.0 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Santa Casa de Caridade de Machado,
com sede em Machado, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

ATOS DO

DECRETO

N,"
MAIO

68 670 DE 1971

DE

24

PODER

DE

Declara de utilidade pública o Centro
Cultural Bmsil-Estados Unidos, com
sede em Curitiba, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo MJ. 15.426, de 1969, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei n." 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de HJ61, o
centro Cultural Brasil-Estados Unidos, com sede em Curitiba, Estado do
Paraná, por suas atividades exclusivamente culturais.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150. 0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 68.671 - DE 24 DE
MAIO

DE

1971

Autoriza a contratação de operação
de crédito externo para financiamento -porcuü do Aeroporto Internacional Principal do Brasil, '110
Galeão e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto nas Leis números 1. 518, de 24 de dezembro de
1951 e 4.457, de 6 de novembro de
1964, do Decreto-lei n.s 1.095, de 2U
de março de 1970, e no Decreto número 62.700, de 15 de maio de 1968,
decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar operação
externa de financiamento, no valor
de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de dólares), de principal, com Manufactures Hanover Límited, para
execução do projeto de construção do
Aeroporto Internacional Principal do
Brasil, no Galeão.
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EXECUTIVO

Parágrafo único. A operação de
que trata êste Decreto corresponde à
primeira parcela de recursos externos a serem aplicados no projeto.
Art. 2. 0 neto Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150. 0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello

DECRE-To N9 68.672 MAIO DE

DE 24 DE

1971

Altera os Estatutos da Companhia de
Pesquisas
de Recursos Minerais
CPRM.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item II1, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 39 do Decreto-lei t'úmero 764, de 15 de agôsto de 19'39, decreta:
Art. 1Q ll:: aprovada a alteração dos
Estatutos da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM)
que
passam a vigorar com a reIaçâo constante do documento anexo. conforme
proposta do Conselho de Admímstraçâo da referida emprêsa, rutdfícada
em assembléia geral extraordinária de
30 de abril de 1971.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, 1'evoga.das as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júmor

ESTATUTOS DA COMPANHIA DA
PESQUISA DE REC0"~SOS
MINERAIS~CPRM

CAPÍTULO I

Da Sociedade
Art. 19 A Companhia de r'esquísa de
Recursos Minerais, que usarú a e.breviatura CPRM, é uma sociedade por
ações constituída pela Ijmâo. na forma do Decreto-lei nv 764, de 15 de
agôsto de HNl9, vinculada ao Mínístàrio das Minas e Energia.
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Art. 29 A CPRM reger-se-á pelo
Decreto-lei nv 764, de 15 de agõsto de
1969, pela legislação aplicável às SO~

ciedades por ações e pelos presentes
Estatutos.
Art. 39 A CPRM terá sede 8 rôro

na Capital Federal e poderá estabele-

cer escritórios ou dependências
todo o território nacional.

em

Art. 49 O prazo de duração da so-

ciedade é indeterminado.
CAPÍTULO II

Do Objeto Social

Art. 50? A CPRM tem por objeto:

I ~ Estimular o descobrtmento e
intensificar o aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do Brasil;
l i ~ Orientar, Incentivar e coope-

rar com a iniciativa privada na pesquisa e em estudos destinados - ao
aproveitamento dos recursos mil. craís

e hídricos;
lli - Suplementar a tnlctativa pri-

vada, em ação estritamente limitada
ao campo da pesquisa doa recursos
minerais e hídricos;
IV - Dal' apoio admuustratrvo e
técnico aos órgãos integrantes do Ministério das Minas e Energia.
§ 19 De acôrdo com o disposto no
art. 49, § 19, do Decreto-Ieí r.úmero
764, de 15 de agôstc de 1969, constde-

ram-se:
a) Recursos minerais: as massas Individualizadas de substâncias minerais
ou fósseis encontradas na superf'icíe
ou no interior da terra, nem como da
plataforma continental;
b) Recursos hídricos: as águas de
superfície e as águas subtarrâneas,
§ 29 Nos recursos definidos no parágrafo anterior, não se incluem o petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos
e gases raros.
Art. {3Q Para a consecução de seus
objetivos, a CPR.M poderá:
I - Elaborar e executar estudos e
trabalhos de Geologia e Htdrologta,
bem como pesquisas minerais e de recursos hidricos;
11 - Realizar, díretameute ou em
cooperação com
entidades governamentais e privadas, estudos científicos,
tecrológlcos, econômicos e jurídicos
Visando à exploração e ao aproveitamento dos recursos minerais e hídrícos:
lU - Realizar pesquisas cestinadas
a estudos sôbre o aproveitamento integrado das fontes de energia;

EXECUTIVO

Prestar assistência técnica:
Promover e apoiar a formação,
treinamento e aperfeiçoamento de
profissionais necessários as suas atívidades.
Parágrafo único. Na
colaboração
com entidades públicas e privadas, a
CPRM poderá fazer ajustes e contratos de prestação de serviços median te
remuneração ou ressarcimei. to de despesas e, bem assim, realizar investimentos de risco.
Art. 79 A CPRM, para ercrto do disposto no item III do art. 59; sempre
que necessário e obedecida a legislação específica, fica autorizada a realizar:
a) estudos e levantamentos hídrometeorológicos;
b) pesquisa mineral.
§ 19 Não se aplica à CPRM o disposto nos arts. 31 e 3,2 do Código de
Mineração (Decreto-lei n'' 227, de
IV V -

28-2-67) .
§ 2Q Aprovado pelo DNPM o Relató-

rio de Pesquisa apresentado pela
CPRM, fica esta autorizada a negociar, mediante licitação pública, com
empresa de mineração, os resultados
dos trabalhos realizados.
§ 39 A emprêsa de míneraçâo adquirente dos resultados dos trabalhos de
pesquisa terá o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da efetivação
da compra, para requerer a concessão
de lavra. Findo o prazo sem que haja
requerido a concessão de lavra, caducará o respectivo direito.
Art. 89 É facultado à CP1~.M desempenhar suas atividades diretamente,
por convênio com órgãos públicos ou
mediante contrato com especialistas e
emprêsas privadas.
CAPíTULO III

Dos Acionistas

Art. 9~ A CPRM poderá admitir
como acionistas:
I - As pessoas jurídicas de direito
público interno;
II - As autarquias e demais antidades da administração Indireta da
União, Estados e Muníciptoa
III - As pessoas físicas e jurídicas
de direito privado.
CAPiTULO IV

Das Ações

Art. 10. As ações da CFRM serão
ordinárias, nominativas, com direito
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a voto; e preferenciais, nomínatívas
ou ao portador, sempre sem direito a
voto e ínconversíveis em ações ordt-
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lar de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada.
uma.
Parágrafo único. As ações de ermasâo da CPRM observarão o disposto
no Capitulo IV dêstes Estatutos.
Art. 16. A União e a Comissão (1.(4
Plano do Carvão Nacional (CPCAN)
subscreverão 60.000.000 (sessenta mt .
lhôes) de ações.
§ 1". A integralização do capital 1'8 .
ferido neste artigo será feita em di··
nhetro, bens, direitos e ações.
§ 2". A íntegrallzação.. pela Umáo,
da parte em dinheiro do capital socíal por ela subscrito será realizada
conforme o disposto no art. 11, § 2Ç>
do Decreto-lei n'' 764, de 15 de agosto de 1969.

nártas ,

§ P. As ações preferenciais serão
exclusivamente nominativas até a total integralização do capital autorteado.
§ 2". Após a total Integralízaçâo do
capital autorizado, as ações prefcrencíaís nominativas poderão ser convertidas em "ao portador", e V1c8versa, mediante solicitação do acionista. 9
_
§ 3 As ações preferenciais terão
prioridade no reembôlso do capital e
na distribuição do dividendo mínimo
de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4". A União manterá sempre 51 %
(olnquenta e um por cento), no mínimo, das ações com direito de voto.

§ 3". A integralização, pela trmâo
e pela CPCAN, da parte em bens. dIreitos e ações será realizada mediante
Art. 11. A CPRM poderá emitir 1".1a incorporação de bens moveis elmotulos múltiplos de 100 (cem) a lOO.QLl[} __ veís, direitos e açces que, a elas per(cem mil) ações e, provisoriamente,
tencentes, estavam a 15 de agôsto d..,
cautelas que as representem.
1969 a serviço ou à dísposlçâo do DeParágrafo único. A conversão da
partamento Nacional da Produção Míforma das ações preferenciais (§ 29 neral (DNPM), do Departamento Nado art. 10) e os agrupamentos ou etescíonal de Águas e Energia Elétrica
dobramentos de ações e titulas múl:
(DNAEE) e da Comissão do Plano do
tlplos serão feitos a pedido do acío-.
Carvão Nacional (CPCAN). relacíonista, sendo as despesas pagas com
nados com o objeto da CPRM.
base em tabela aprovada pelo Conselho de Administração, anualmente
Art. 17. A importância que exceder
atualizada.
de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de cruzeiros), em decorrência do valor
Art. 12. A transferência de ações
apurado pela Comissão de peritos, dede propriedade da Uniâo e a subscrtstgnada na forma do Decreto-Ieí nuçâo, por outros acionistas, de aumenmero 764, de 15 de agôsto de 1939
tos do capital não poderão Importar
para proceder ao inventario e avaliaem reduzir a menos de 51% (ctnção dos bens, direitos e ações retertquenta e um por cento) a participados no § I" do art. 11 daquele Deçuo da União no capital votante.
ereto-lei, será contabilízada pela '.'
Art. 13. A transferência ou a tosCPRM como crédito da União pata
tituíção de ônus sôbre as ações nomt,
integralização de aumento do capítat
nativas far-se-ão por têrmo ou avossocial.
bação em livro próprio, na forma ela
Art. 18. As pessoas jurldícaa de dtlei.
reítc público interno. exceto a Untao
Art. 14. Não terão direito de voto
e a CPCAN, as entidades da Adf
ministração pública indireta e as peso
a ações ordinárias adquiridas na onsoas físicas e jurrdícas de direito prtma do art. 47 da Lei n'' 4.728, de 14
vado, que subscreverem capital socot
de julho de 1965, que se encontrem
até a constituição da CPRM, realizaem tesouraria na CPRM.
rão, no ato da subscrição, ímportãneia em dinheiro não inferior a 15%
CAPiTULO V
(quinze dor cento) do valor nominal
das ações subscritas e integralizarão
Do Capital
o restante em 10 (dez) parcelas bimestrais de igual valor.
Art. 15. O capital social autortzuParágrafo único. O acionista que
do é de crs 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), dividido em ....
deixar de efetuar os pagamentos nos
60.000.000 (sesenta milhões) de ações
prazos assinalados ficará constituído
ordinárias e 40.000.000 (quarenta nu em mora, podendo a CPRM promover
Ihões) de ações preferenciais, do vaação executiva para a cobrança dos
o
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débitos, ou determinar a venda das
ações, na forma da rei.
Art. 19. As ações emitidas e colocadas farão jus a dividendos pro rat.a
tem pore e na proporção dos montantesefetivamente realizados.
Art. 20. As emissões de ações até
o limite de

o-s

100.000.000;00 (cem

milhões de cruzeiros) do capital autorizado pelo Decreto-lei nv 764, de 15
de agosto de 1969, serão feitas sempre
por deliberação prévia da AssembléiaGeral.
§ 1°. Na colocação das ações, f,
Conselho de Admínístração observará:
a) o disposto no § 3° do art. lU
dêstes Estatutos;
b) a preferência da Untão para
converter em capital o montante do
crédito previsto no art. 17 cõstcs rss-

tatutos;
§ a-. As ações emitidas serão COIOcadas por valor não inferior ao nominal.
§ 3<). Excluída a hipótese da alínea
"b" do § lo dêste artigo, a colocação
das ações emitidas far-se-à sempre
contra a realização em dinheiro de
importância não inferior a
lb%
(quinze por cento) elo seu valor nomínal ,
S 40 • A Integcalízação do excedeute de ações que a União eventualmente subscrever, em valor superior ao
do crédito previsto no art. 17 dêstes
Estatutos, obedecera ao plano aprovado pela Assembléia-Geral que autorizar o aumento de capital.
§ 5°. A integralização das ações
subscritas pelas pessoas jurídicas de
direito público mterno, exceto a
União e a CPCAN. pelas entidades da
Administração pública indireta e oelas pessoas físicas e jurtdícas de direito privado poderá ser feita parceladamente, em prazo não superior a
18 (dezoito) meses, segundo plano que
a Assembléia-Geral aprovar.
§ GO. Os acionistas gozarão do direito de preferência para a subscrtção
das ações emitidas, ressalvado o disposto na alínea "b" do § 1° dêste s rtigo.
Art. 21. Os aumentos de capítaí
acima do limite do capital autortaarto
e as demais reformas dos Estatutos
constituirão objeto de deliberação da
Assembléia-Geral e ficarão sujeitos ~
aprovação do Presidente da Repúblíca, mediante decreto.

cAPiTULO VI

Da Assembléia-Geral

Art. 22. A Assembléia-Geral ordinária realizar-se-á até o dia 30 de abril
de cada ano, para deliberar sôbre os
assuntos previstos em lei.
Parágrafo único. Caberá à Assembléia-Geral ordinária estabelecer 0,
remuneração do Presidente, Diretores
e Conselheiro eleito da CPRM, que
constará de uma parte fixa e outra
variável.
Art. 23. A Assembléia-Geral extraordinária realizar-se-á mediante con.,
vocação na forma da lei. sempre que
o interesse da CPRM o exigir e, especialmente, para deliberar sôbre os seguintes assuntos:
I ~ emissão de ações dentro dos
limites do capital social autorizado;
H emissão de ações para integralização em bens ou créditos;
!II modificação dos Estatutos
Sociais, sujeita, na forma da lei, à
aprovação do Presidente da República.
Art. 24. Será representante da
União nas Assembléias-Gerais da
CPRM o Ministro das Minas e Energia ou pessoa por :êste credenciada.
Art. 25. A pessoa física ou jurídica de direito privado somente poderá fazer-se representar nas Assembléias-Gerais por outro acionista, mediante procuração com podêres especiais.
Parágrafo único. Nos casos deste
artigo e de representação legal, os
respectivos instrumentos deverão J8r
depositados na sede da CPRM até o
dia anterior ao da reuníao.
Art. 26. A convocação da Assembléia-Geral far-se-á na forma da lei,
e dos anúncios constará o sumário da
ordem do dia.
Art. 27. As reuniões da AssemhletaGeral serão presididas pelo Presidente da CPRM, que escolherá, dentre os
ac.onístas presentes, um ou mais secretários.
Parágrafo único. A ata dos trabalhos e resoluções da Assembléia-Geral será lavrada em livro próprio, na.
forma da lei.
cAPiTULO VII
Da Direção

Art. 28. A CPRM será dirigida por
um Conselho de Administração com
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funções deliberativas e uma Diretoria
Executiva.
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Art. 33. A investidura nas funções.
de membro do Conselho de Administração Jar-se-á n.edlante têrmo lavrado em livro próprio, subscrtto pelo
Presidente da CPEM e pelo empos-

Art. 29. O Conselho de Administração será constituído:
sado ,
I - de um Presidente, nomeado pelo Presidente da República e demisArt. 34. O Presidente não podara
sível ad nutum;
afastar-se do exercício por mais de
II - de Diretores, em número de
30 (trinta) dias consecutivos, son petrês no mínímo e cinco no máximo,
na de perda do cargo, salvo em caso
eleitos pela Assembléia-Geral de acíode licença.
nistas;
§ 1°. A concessão de I1cença ou te ..
IH - de um Conoelheíro, eleito perias ao Presidente da CPRM é (la
la Assembléia-Geral de acionistas,
competência do Ministro das Minas
sem o voto da União;
e Energia, que designará o respectiIV - do Diretor-Geral do Deparvo st.bstituto dentre os membros do
tamento Nacional da Produção MíneConselho de Administração.
ral (DNPM), do Diretor-Geral do De§ 2". O Presidente, em suas ausenpartamento Nacional de Águas e
elas ou impedimentos por prazos InEnergia Elétrica (DNAEE) e do Preferiores a 30 (trinta) dias, designará
sidente da Comissão Nacional de
seu substituto dentre os membros do
Energia Nuclear (CNEN). como membros natos e sem direito a remunera- - <Conselho de Administração, após '::0'
munícação prévia ao Ministro das Míção.
nas e Energia.
§ 1°. E' privativo de brasileiros u
exercício da função de membro do
Art. 35. Os Diretores não pcdera o
Conselho de Administração, devendo
afastar-se, por mais de 30 (trtntaj
a escolha recair, de preferência, em
dias. do exercício de suas funções,
pessoas de reconhecida qualificação e
salvo em caso de licença.
tirocínio em assuntos relacionados
§ 1". A concessão de licença ou fecon, o objeto da CPRM.
rias a Diretor é da competência de
Conselho de Administração.
§ 2°. Não podem ser membros do
Conselho de Administração, além dos
2". Na ausência ou impedimento
legalmente impedidos. os que nêle tide Diretor, por prazo superior a:50
verem ascendente, descendente, cola(trinta) dias, caberá ao Presidente
teral ou parente afim até o terceiro
designar-lhe substituto, dentre u3
grau.
membros do Conselho de Admmístr«çâo o qual exercerá, cumulativamen§ 3°. O mandato do Conselheiro
te,
as funções do sutetltuído,
eleito e dos Diretores é de quatro
anos, permitida a reeleição.
Art. 36. Perderá o mandato o ConArt. 30. A Diretoria Executiva -erá
selheiro eleito se deixar de compareconstituída do Presidente da CPRM
cer a duas reuniões consecutivas, sem
e dos Diretores.
motivo justificado, a critério do Conselho de Admínístraçao .
Parágrafo único. Aos membros da
Diretoria Executiva é vedado exercer
Art. 37. Em caso de vacãncía 0.0
funções de direção, administração O:A
cargo de Diretor ou do Conselheiro
consulta em emprêsas de economia
eleito, caberá. ao Conselho de Admtprivada.
nístraçâo escolher substituto que, nesArt. 31. O Presidente, os Diretores
sa qualidade, exercerá o cargo até a
realização da próxima Assembléiae o Conselheiro eleito, antes de entrarem em exercício, deverão caucioGeral, quando será eleito nôvo membro, pelo prazo que restaria ao SUb3~
nar. para garantia de sua gestão, 100
(cem) ações da CPRM, bem como
Utuído.
apresentar declaração de bens.
Art. 38. As atividades da CPRM
Art. 32. A investidura no cargo de
serão exercidas através de órgãos cenPresidente da CPQ.M far-sa-à metrais e regionais integrantes de estrudiante têrmc lavrado em livro protua estabelecida em Plano Basíco
prlo, subscrito pelo Ministro das Miaprovado pelo Conselho de Adrnmistração.
nas e Energia e pelo empossado.
ê
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CAPíTULO VIII

Do Conselho de Administração

Art. 39. O Conselho de Admlnís-

tração reunir-se-á, ordinàrlamente,
uma vez por mês, por convocação do
Presidente, com a presença dêste e
da maioria de seus membros e, extraordínàriamente, quando convocado
pelo Presidente ou pela maioria .de
seus membros.
§ 19 O Conselho de Administração
deliberará sempre por maioria de
votes.
§

2'."' O Presidente, nas reuniões do

Conselho de Administração, além do
voto pessoal, terá o de desempate.
§ 31) Das reuniões será lavrada ata
em livro próprio.
Art. 40. Ao Conselho de Administração cabe imprimir ortentaçâo.ogeral às atividades da CPRM, exercer
o contrôle das mesmas e de seus resultados, competindo-lhe especialmente deliberar sôbre planos e normas de
ação, planos e normas de estruturação administrativa, planos e normas
econômicas e financeiras, bem como
sôbre assuntos gerais e deveres estatutários.
§ 1o No que se refere aos planos e
normas de ação, compete ao Conselho
de Administração:
I - Elaborar o plano diretor para
OS setores das atividades compreendidas no objeto da CPRM, atendidas as
diretrizes de ordem política do Govêrno da União, as fixadas pelo Ministério das Minas e Energia, bem
como as decorrentes dos planos dos
órgãos integrantes e das entidades a
êste vinculadas, relacionados com os
referidos setores.
II - Aprovar convênios e contratos
a serem celebrados entre a CPRM e
órgãos da Administração pública, direta ou indireta, visando à cooperação e prestação de serviços compreendidos nos setores de suas atividades.
III - Promover a execucâo de estudos, trabalhos ou serviços que lhe
forem atribuídos pelo Ministro das
Minas e Energia.
IV - Aprovar os programas anuais
para oS setores doê atividades da
CPRM, atendidos os convênios vlgentes, os programas básicos dos órgãos
integrantes e das entidades vinculadas
ao Ministério das Minas e Energia,
relacionados com aquêles setores.

v - Aprovar o orçamento-programa anual e as modificações propostas
pela Diretoria Executiva.
VI - Estabelecer as condições, os
requisitos e as normas para os investimentos de risco solicitados por terceiros e, bem assim, fixar as condições
do ressarcímerxo das despesas nos oasos de êxito da pesquisa mineral efetuada, realizada pela CPRM.
vn - Aprovar as normas para a
negociação, mediante licitação pública, dos resultados de pesquisa mineral realizada pela CPRM.
'VIII - , Decidir sôbre alienação e
oneração de bens, prestação de garantias, renúncia de direitos, transação e compromissos arbitrais.
IX - Deliberar sôbre empréstimos
em geral e, especialmente, para a
aquisição de equipamentos destinados
à execução dos programas aprovados
e contratação de serviços técnicos e
aperfeiçoamento de pessoal.
X - Estabelecer normas para a celebração de convênios com órgãos públicas ou de contratos com especialistas e emprêsas privadas, para o desempenho de atividades da CPRJ.Y.I ou
a execução de obras e serviços do interêsse desta.
XI - Deliberar sôbre a celebração
de convênios e acôrdos de natureza
técnica, científica, educacional e cultural com entidades afins, nacionais
ou estrangeiras, e de interêsse para
o desenvolvimento de programas relacionados com o objeto da CF'RM.
§ 2Q No que se refere aos planos e
normas de estruturação administranva, compete ao Conselho de Admímatraçào:
I - Aprovar o Plano Básico referido
no artigo 38 dêstes Estatutos, com Indícaçâo das áreas especificas de atividades da CPRM.
II - Aprovar a complementação do
Plano Básico proposta pela Diretoria
Executiva e deliberar sóbre a criação, desdobramento e extinção de órgãos da administração central e regional.
ITI - Aprovar O Regulamento rnterno da CPRM, pr-oposto pela Diretoria Executiva.
IV - Aprovar a distribuição aos
Diretores, por proposta da Diretoria
Executiva, dos encargos administrativos e técnicos correspondentes às
áreas de atividades defírrídas no Plano
Bàsíco de organização.

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

155

v - Aprovar os planos de classi- tabela de preços para a cobrança das
ficação de cargos e Junções, assim
despesas com a conversão de ações,
substituição, agrupamento e desdocomo Os incentivos assistenciais referentes ao pessoal da CPRM.
bramento de título da CFlRM.
VI - Aprovar normas gerais sôbre
IV - Apresentar à Assembléia-Gecompra de bens de capital e de conral de acionistas o relatório, o balanço
sumo.
anual e a demonstra cão da conta de
resultados, com o parecer do Conse§ 31? No Que se refere aos planos e
lho Fiscal e certificado dos Auditores.
normas econômicas e financeiras. compete ao Conselho de Administração:
V - Blaborar proposta de aumento
r - Aprovar o plano de contas, as ao capital social, bem como de alteração dos Estatutos, para deliberação da
normas gerais de contaoilídade e, bem
Assembléia-Geral.
assim, estabelecer os critérios básicos
VI - Resolver Os casos omissos nespara depreciações, formação de resertes Estatutos.
vas e apuração de resultados.
TI - Aprovar os sistemas e critéCAPÍTULO IX
rios contábeis e financeiros destinados à determinação dos custos operaDa Diretoria Bxeciüísxi
cionais, tendo em vista os setores das
atividades da CPRM.
Art. 41. A Diretoria Executiva
III - Aprovar os critérios de estireunir-se-á com 'ti. maioria de seus
mação dos custos finais, de ressarci- --- membros em qualquer parte do termenta de despesas, de flxacão dQS preritório nacional, onde ;J.. CPRM mantiços de serviços prestados, ou de "royver agência ou escritório, e deliberaalties" pelo uso por terceiros do dirá por maioria de votos.
reito de propriedade industrial de proArt. 42.• A Diretcría Executiva
cessos de beneficiamento obtidos pela
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
CPRM.
por semana, sob a presidência do PreTV - Expedir normas para a elasidente da CPRM ou, na ausência
boracâo de orçamentos gerais e espeoêste.
de um Diretor. observado 1'0cificas.
dizia. salvo nas reuniões que se rea-.
V - Aprovar normas e procedimenlízarem fora da sede, ouando a pretos para a administração de recursos
sidência caberá sempre -ao Presidente
e a realização das operações Iinancetda CPRM.
raa.
Art. 43. As deliberações da Dire§ 4° No que se refere ao contrôle.
toria Executiva serãovtranscrrtas em
compete ao Conselho de Administralivro próprio.
ção:
Art. 44. A Diretoria Executiva
I - Aprovar normas sôbre contrôcompete:
Ies técnicos, econômicos, contábeis e
I - Propor ao Conselho de Admifinanceiros e, especialmente, sôbre os
nistração:
procedimentos de auditoria interna e
a) planos, programas, orçamentos,
externa.
normas, atos, contratos e ccnvêníos
II - Acompanhar a execução dos
que por êle devam ser aprovados ou
programas e orçamentos aprovados,
expedidos;
bem como a avaliacâo e o contrôle
b) alterações nos
planos, prograde resultados.
mas, orçamentos, normas, convênios
rn - Determinar ou autorizar a
e contratos vigentes, a denúncia dêsmstauracão de inquéritos.
tes, bem como a revogação de atos
51? No que se retere aos assuntos
aprovados pelo Conselho;
gerais e deveres estatutários, compete
c) aumentos do capital socfal:
ao Conselho de Administração:
d) alterações do Regulamento Interno, bem como dos Estatutos oa
I - Determinar a emissão e coloCPRM.
cação de ações nos limites do capital
autorizado e em conformidade com
II - Administrar a CPRM em condeliberação da Assembléia-Geral.
sonância com a orientação do ConseTI - Propor à Assembléia-Geral a
lho de Administração. CU)<1S deliberaemissão de obrigações.
ções cumprirá e fará cumprir.
TIr - Estabelecer normas para as
IH - Atribuir a cada Diretor, segundo plano aprovado pelo Conselho
transferências de ações e aprovar a
ê
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de Administração, a direção executtva de uma ou mais das áreas especificas de atividades da CPRM previstas nO Plano Básico. delegando-lhe

para aquêle fim a autoridade necessária.

IV

~

Compor a estrutura orgãnt-

ca da CPRM com apnío no Plano

Básico e no Regulamento Interno e,
bem assim, organizar os departamentos, unidades e dependências instituídas.

V - Elaborar e -teün!r. em consonância com as normas gerais eprovadas pelo Conselho de Administração, normas específicas e procedimen-

tos administrativos a serem observados nos vários setores das atividades
sociais.
VI - Estabelecer, dentro tio plano
da descentralização admíriístratdva e
atendidas as exigências legais;
a) o sistema de delegações de podêres:
b) a competência para a autorizaçâo de despesas.
VII - Exercer. por metes diretos ou
indiretos, o acompanhamento e contrôle:
a) da execução dos programas gerais e setoriais;
b) dos investimentos de riscas e
seus resultados;
c) da execução .tos orçamentos gerais e setoriais;
d) dos estados de tesouraria e dos
programas de desembôlsu:
e) dos
custos administrativos e
operacionais;
fi dos índices de despesas:
g) dos registros contábeis e financeiros;
h) da observância das prescrições
legais e regimentais.
VIII - Encaminhar ao Conselho
de Administração:
a) informes perfódtcos constituídos
de relatórios, boletins e demonstrattvos do estado e do andamento dos
programas e atividades da CPR,IVI;
b) minuta do relatóríc das atividades da CPRM, bem como demonstração provisória do 39 lanço anual e da
conta de resultados;
c) os resultados de inquéritos administrativos;
d) os resultados das pesquisas e estudos que determinar;
e) as informações que solicitar.

CAPíTULO X

Do Presidente
Art. 45. Ao Presidente compete:
I - Dirigir, superintender, coordenar e controlar as atividades e negócios da CPRM, dentro das diretrtzes e deliberações do órgão superior
e, bem assim, promover a defesa de
seus interêsses.
II - Convocar e presidir as reuniões da Assembléia-Geral, do Conselho de Administraçào e da Diretoria Executiva, cujos trabalhos or.íentará e coordenará.
III - Propor ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva
programas de trabalho e medidas
consideradas necessárias a03 ínterêsses da CPRM, bem corno 'praticar
atos de urgência ad referendum do
Conselho de Admmístração, ou da
Diretoria Executiva.
IV - Representar a CPRM, ativa
e passivamente, em juízo ou fora
dele, inclusive perante as autorfdades e órgãos públicos. podendo delegar tais poderes a membro do Conselho de Administração ou, em conjunto com um Diretor, constituir procuradores, prepostos ou mandatartos .
V - Promover as relações públicas
da CPRM, cuidando em especial das
relações nos campos cientifico e tecnológico com entidades similares ou
afins, no país e no exterior.
VI - Nomear. contratar, comissionar, promover, transferir. elogiar punir e demitir empregados, bem como
praticar os demais atos de admíntstração, facultada a outorga de tais
podêres a Diretores e titulares de órgãos da CPRM.
VII - Promover medidas para preparação e aperfeícoa-nento prorissíonal de pessoal necessário às atividades técnicas e cientificas do CPRM·
VIII - Trazer o Conselho de Administraçâo informado das atividades
da CPRM e das ocorrências de monta
na área de seus tnterêsses e dos aSsuntos relacionados com o objeto social.
IX - Assinar atos c contratos e.
conjuntamente com outro Diretor.
movimentar os dinheiros da CPRM,
podendo delegar esta faculcade aos
demais Diretores, bem como, dentro
dos limites e condlçôes determinadas,
a procuradores, empregados ou não
da CPRM.
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x _ Propor ao Conselho de Administração a oneração e alienação de
bens imóveis.
XI - Fazer publicar o relatório e
o balanç,o anual da CPRM.

15'i

mento do pessoal necessários aos seus
serviços, contribuindo para a organização, o custeio e o financiamento
de cursos. a concessão de bôlsaa de estudos e realização de estágios de treinamento no país e no exterfor, além
do Intercâmbio de profissionais espeCAPÍTULO XI
cializados.
Do coneeino Fiscal
Art. 53. Os servidores públicos em
exercício nos órgãos dos Departamentos Nacionais de Aguas e EnerArt. 46. O Conselho Fiscal comgia Elétrica e da Producâo Mineral.
põe-se de três membros efetivos e três
da COmissão do Plano do Carvão Nasuplentes. acionistas ou nâo. eleitos
anualmente pela Assembléia - Geral, cional e demais entidades referidas na
letra "b' do artigo 23 do Decreto-lei
podendo ser reeleitos.
nv 764, de 15 de agôsto de 1969,
Parágrafo único. A remuneração
cujas funções passarem a ser desemdos membros do Conselho Fiscal será
penhadas pela CPRJ."VI, poderão, a crifixada pela Assembléia-Geral Ordinátério da sua Administração, ser adria que os eleger.
mitidos na mesma, mediante contrato
Art. 47. As reuniões do Conselho de trabalho, ficando-lhes assegurada,
em tal caso, a contagem dos respeoFiscal serão presididas por um de seus
membros, mediante rodízio.
- --tivos tempos de serviço, para fins de
estabilidade e previdência social, nos
Parágrafo único. As deliberações do
têrmog do Decreto-Ieí nc 367, de 19
Conselho Fj.sca~ serão tomadas por
de dezembro de 1988.
maioria de votos e lançadas no livro
de "Atas e Pareceres do Conselho
cAPíTULO XIII
Fiscal" .
Do Exercício Social e Balanço
Art. 48. No caso de renüncía, falecimento ou impedimento, os memArt. 54. O exercício social encerbros efetivos do conselho Fiscal serar-se-á a 31 de dezembro de cada
rãc substituídos, sucessivamente, peano e obedecerá, quanto a balanço,
los membros suplentes, a serem convocados por ordem decrescente de amortização e reservas, aos preceitce
da Ieglslaçâo sôbre as sociedades por
Idade,
ações.
CAPITULO XII
Art. 55. O lucro líqüido apurado
em balanço será pôsto à disposição da
Do Pessoal
Assembléia-Geral para distribuição
com base em proposta do Conselho de
Art. 49. O regime jurídico do pesAdministração. ouvido previamente o
soal da CPRiVI será o da legislação
Conselho Fiscal.
trabalhista .
§ 10 Na proposta à Assembléia-GeArt. 50. Os empregados da CPRM
ral, o Conselho de Administração deserão admitidos, excetuados os casos verá considerar:
previstos no artigo 53 dêstes Estatua) quantia necessária ao pagamentos. mediante processo de seleção ou
to do dividendo de 6% (seis por cenprova de títulos e serão promovidos to)
às ações preferenciais;
por critérios de mérito, segundo norb) quantia não superior a 5 (cinco)
mas expedidas pelo Conselho de Advêzes o val-or anual do maior salámínistraçâo .
rto-mírúmo a ser atribuída. a título
Art. 51. Os empregados da CPRM
de gratificação, a cada membro do
poderão ser postos à dísposíçâo de orConselho de Administração, desde que,
gâos do Ministério das Minas e Enerobservadas aS disposições legais vigia. por solicitação oestes, mediante
gentes, o total atribuído não ultraaprovação do Conselho de Adminispasse 2% (dois por cento) do valor
tração e autorização do Ministro de do saldo a distribuir;
Estado.
C) quantia não superior a 15%
(quinze por cento da despesa da
Art. 52. A CPRM promovera, e
apoiará a formação e o aperfeiçoa- CPRM com a remuneração anual do
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pessoal, para distribuição entre os empregados, segundo critério estabelecido
pelo Conselho de Administração, observadas as disposições legais sôbre a

matériaa, cotas para Fundos Especiais;
e) destinação a ser dada ao excedente líqüido final.

2° As gratificações ao Conselho
de Administração e aos empregados
somente serão concedidas se os dividendos aos acionistas forem iguais ou
supertores a 6% (seis por cento) do

EXECUTIVO

Art. 62. Para as operações do Fundo .de Pesquisa. será organizada contabilidade autônoma, sem prejuízo de
sua integração no sistema contábil da
CPR-M.
DECRETO N9 68Jl73

capital social integralizado.

Art. 56. Os dividendos não recla-

mados dentro de 5 (cinco) anos, a
contar da data do anúncio de seu pagamento, prescreverão a favor da
GPRM.
CAPÍTULO XIV

Do Fundo de Pesquisa

DE

24 DE

MAIO DE 1971

§

Dispõe sóbre a nomeação e designação de Militares da Marinha.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 145 e 146 do Deereto-lei nc 200, de ~5 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° As nomeações e designações de Oficiais de todon os corpos
e quadros da Marinha, para provimento de cargos, serão feitas conforme abaixo discriminado:

Art. 57. Fica instituído o Fundo de

Pesquisa destinado a suprir recursos
para aplicação em pesquisas enquadráveis no objeto social da CPRJ\Il.
Parágrafo único. lt facultado à
CFRM realizar investimentos de risco.
Art. 58. Constituem recursos do
Fundo de Pesquisa:
I - Cota do capital social a ser
creditada em importância nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do capital integralizado;
Il - Ressarcimento de aplicações
feitas;
In - Resultado econômico das operações realizadas com recursos do próprio Fundo;
IV - Doações de entidades nacionais e estrangeiras.
Art. 59. Os recursos do Fundo de
pesquisa poderão ser aplicados em
projetos de pesquisa de entidades de
economia privada, de órgãos da Administração Pública, por solicitação
dêstes, bem como de iniciativa da própria CPRM.
Art. 60. As aplicações de recurso do
Fundo de pesquisa obedecerão a normas gerais expedidas pelo Conselho
de Administração. observadas as disposições legais.
Art. 61. Serão elaborados orçamento-programa e programa de desembôl50 para as aplicações do Fundo de
Pesquisa.

I -

a)

Por ato do Presidente da
República:

cargo privativo de Oficial-Ge-

neral;

b) cargo em órgão subordinado à
Presídencía da República,
c) cargo de cara ter permanente no
exterior;
â) oficiais de qualquer pôsto para
representarem a Marinha em Comíssão em out1'OS Minístérlos ou órgãos
da Administração Pública, quando es-.
sim determinado por dispositivo Ie..
gal ou regulamentar.

II -

Por ato do Ministro da MaTin1Ul:

oficiais de qualquer pôsto para
comissões
transitórias no exterior,
após a competente
autorlzaçao do
Presidente da Repúblíea:
oficiais de qualquer pôsto para.
constituírem Comissões ou Juntas especíaís ;
C)
oficiais de qualquer pôsto para
represen tarem a Marinha em conussôes em outros Ministérios ou ôrgâoa
da Administração Pública, ressalvado
o disposto na letra d) do item anterior'
a/ oficlaís de qualquer pôsto para
cargos:
O) de comando, chefia, direção ou
equivalente;
(2) em Estado-Maior de Comandan..
te de Fôrça;
(3) em Gabinete de Oficial-General;
a)

z»
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(4) no Gabinete do Ministro da
Malinha;
(5) nas subchefias do Estado-Maior
da Armada;
(6) nas seções do Comando de Ope ..
rações Navais;
(7) de instrutor da Escola de Guerra Naval;
(8) no Centro de Informações da.
Marinha.
e)
oficiais superiores para cargos
de Vice-Diretor, ou equívaiente, quando a direção ou chefia fôr prevista.
para Oficial-General.
lU -

Por ato do Diretor do Pessoa!
Militar da Marinha:

a) oficiais superiores, Capitães-Tenentes e oficiais subalternos, dos vátios corpos e quadros, exceto do Corpo de Fuzllaíros Navais, para cargos
não previstos nos itens 1 e H.

IV - Por ato do Comandante-Geral
do Corpo de Fu'Zileiros Nava'i<s:

oficiais superiores, Capitães-Te..
nentes e oficiais subalternos, do CorDa de Fuzileiros Navais, para cargos
não previstos nos itens I e lI.
Art. 29 As designações de praças
dos vários Corpos e ouac-os da Ma
rlnha serão feitas
conforme abaixo
discriminado:
a)

M

I

Por ato do Preeuietite da
República:

a) para comlsâo de caráter permanente no exterior.

II -

POr ato do Ministro da Marinha;

a) para comissão de caráter transitório, no exterior, após a competen..
te autorização do Presidente da República.

In -

Por ato do Diretor do .sessccr
Militar da Marinha:

a) praças dos vários Corpos e Qua..
dros, exceto do Corpo de Fuzileiros
Navais, para as funções nã-o previstas nos itens I e II.

IV - Por ato do Comasuiante-Gerac
do Corpo de Fusileiroe Navais:
a) praças do Corpo de Fuaileíroe
Navais para as funções não previstas
nos itens I e II.
Art. 3Q Para" efeito dêste Decreto
são equivalentes a COmando de Fôrça os Comandos dos Distritos Navais,
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Comandos Navais e o Comando do
Controle Naval do Tráfego Marítimo.
Art. 49 .1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDIcI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N9 68.674
MAIO DE 1971

DE 24 DE

Altera o enquadramento dos eeroiaores do
Ministério da
Marinha,
abrangidos pelo artigo 23, parágrafo único, da Lei, n9 4.069, de 11 de
junho de 1962, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no paragrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo número
4.859, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas as tabe...
las numéricas e as relações nominais
anexas ao Decreto nc 63.566. de 6 de
novembro de 1968, para efeito de..;.,.
excluir:
3 (três) cargos da classe singular
de
Mensageiro, código
GL-305.1,
ocupados, respectivamente, por 011mpio Miranda de
Almeida, Antônio
Carlos Brito e Francisco Luiz Silva.
b) incluir:
1 - 2 (dois) cargos na classe singular de servente, código GL":'104.5, e
neles considerar enquadrados os servidores Ollmpío Miranda de Almeida
e Antônio Carlos Brito;
2 - 1 (um) cargo na classe slngular de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-204.7, e nêle considerar enquadrado o servidor Francisco Luiz da Silva.
Art. 2° O órgão de pessoal civil
do Ministério da Marinha apostdlará
os titulas dos
servidores abrangidos
por êste Decreto ou expedirá aos que
não os possuírem.
a)
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Art. 39 A inclusão a que se refere o artigo io, e seus efeitos fínancetros, vigoram a partir das datas em
que os enquadrandos
adquiriram a
condição de eleitores e do cumprimenta das obrigações militares.
Art. 49 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberio de Barros Nunes

DECRETO N° 68. ~75 -

DE

25 DE

MAIO DE 1971

Anula o artigo 9° e seu ioraarato
único do Decreto n- 62.219, de 2 de
fevereiro de 1968, que regulamentou o Decreto-lei n° 313, de, 7... de
março de 1967, oitenuio pela Lei
n° 5.343, de 28 de oútuoro de 1967,
que criou o Quadro de Oficiais Engenheiros, no Corpo de Oficiais da
Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, deereta:
Art. 1° Ficam anulados o artigo
9<> e seu parágrafo ámco do Decreto
número 62.219, de .2 ce fevereiro de
1968, que regulamentou o Decreto-lei
número 313, de 7 de março de 1967,
alterado pela Lei numero 5.343, de
28 de outubro de 1967.
Art. 2° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições en, contrário.
Brasília, 25 de mato de 1971;
150° da Independência e 83 0 da
Republíca ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

tâárcío de Souza e Mello
DECRETO NQ 68.676 MAIO DE 1971

DE

25

DE

Declara de interêsse social, para fins
de tiesapropríação pelo Deportamenta Nacional de Obras Contra
as secos, a área de terreno da Bacia de Irrigação do Açude Público
"Ema", no' municipio de Iracema,
Estado do Ceará.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 81, item lII, da Constituição, e
nos têrmos da Lei nc 4.593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 19 Fica declarada de Interêsse
social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de obras
Contra as secas, a área de terrena
com 4.260.000 ma (quatro milhões,
duzentos e sessenta mil metros quadrados) representada na plante, que
com êste baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interto-, necessária à implantação do Projeto da Bacia de Irrigação do Açude Público "Ema", no município de Iracema, Estado do Ceará.
Art. 29 :ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1971;
da Independência e 83. 0 da
República.

150.°

EMíLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 68.677
lI'IAIO

DE 25 DE

DE 1971

Declara de interêsse social, para ims
de "desapropriação pelo Dep(y,rtamenta Nacional de Obras Contra as
Sêcas, a área de terreno da Bacia
de Irrigação do Açude Público
"Joaquim Távora", no município
de raauorioe, Estado do Ceara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o urtígo 81, item IlI, da Constituição, e
nos têrmos da Lei n" 4.593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 1° Fica declarada de Interêsse social, para fins de desapropração pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, a área de tercena com 3.520.000 m2 (três milhões,
quinhentos e vinte mil metros quadrados), representada na planta que
con, êste baixa, devidamente rubrtcada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à implantação do Projeto da Bacia de Irrigação do Açude Público "Joaquim
Távora", no município de .Iaguanbe,
Estado do Ceará.
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Art. 2° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 25 de maio de 1971 ;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
José costa cavaioanu

DECREI'O N' 68.678 MAIO DE

1971

DE

25 DE

Cria no Instituto Brasileiro de Esta..
tístíca, da Fundação IBGE, Comissão Especíal de Planejamento, contrôle e Avaliação das Estatístícas
Agropecuárias.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição,' decreta:
Art. 19 Fica criada, no Instituto
Brasileiro de Estatística (IBE), da
Fundação IBGE, a Comissão Especial
de Planejamento, __ .~c.,rôle e Avaliação das Estatísticas Agropecuárías
eGEPAGRO).

Parágrafo único Competirá ao Conselho Diretor da Fundação IBGE
(Art. 89, do Decreto-lei nv 161, de 13
de fevereiro de 1967) estabelecer, na
forma do seu Estatuto, a articulação
da CEPAGRQ com os serviços e órgãos já existentes ro IBE.
Art. 29 A CEPAGRO terá como ri,
nalidade elaborar plano único das estatísticas agropecuárias consideradas
essenciais ao planejamento sócio-econômico do País e à segurança nacional, acompanhar .1 sua execução, e
proceder ao seu contrôle e avaliação,
nos têrmos da legislação em Vigor.
§ 19 O plano referido neste artigo,
bem como as deliberações da
.
CEPAGRO sôbre estatísticas agropecuárias, tomar-se-âo compulsórios
para os órgãos da Administração Federal, direta e indireta, e para as entidades a ela vinculadas, uma vez homologados pela Comissão Nacional do
Planejamento e Normas Estatísticas
- CONPLANE - (Decreto-lei nv 161,
de 13-2~1967, art. 11).
§ 29 A CEPAGRO elaborará o projeto de seu regimento interno a ser
submetido à aprovação . . 0 Conselho
Diretor da Fundação IBGE, por in...

termédio do Presidente da Fundação
(Decreto-lei nv 161, de 13-2-67, artigo 89 , e Estatuto da Fundação IBGE,
art. 16, z».
Art. 39 A CEPAGRO competirá.
preparar a estimativa dos recursos
necessários à execução do plano
único, e propor fórmulas para o seu
financiamento.
Parágrafo umco. A CEPAGRO
estabelecerá, outrossim, os critérios e
o plano de' aplicação dos recursos
orçamentários e dos provenientes' de
outras contribuições de entidades e
órgãos, públicos ou privados, de forma a atender aos trabalhos programados.
Art. 49 A CEPAGRO será constltuída de sete (7) membros, a sebel': três (3) do Ministério da Agri__cultura e três (3) da Fundação
IBGE e será presidida pelo DiretorSuperintendente do Instituto Brasi..
leiro de Estatística dessa Fundação,
o qual terá, também, direito a voto
nas suas deliberações.
§ 19 Os membros da CEPAGRO
serão designados, respectivamente,
pelo Ministro de Estado da Agricultura, e pelo Presidente da Fundação
IBGE.
§ 2Q As primeiras designações serão feitas dentro de trinta (30) dias
da data da vigência dêste decreto.
Art. 59 ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1971; 150D
da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis veUo.$'o

DECRETO N9 68.679 MAIO DE 1971

DE

25

1)B

Aproveita servidores em disponibilidade e dá outras -promaênctas,

O Presidente da República, usando
das atribUições que lhe confere o
art. 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se por analogia, o disposto
no art. 99, § 29, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
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combinado com o art. 8° do Decreto
nc 65.871, de 15 de dezembro de
1969, decreta:
Art. 1° Ficam aproveitados no
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha

Os seguintes servidores 'díspcníveísi
respeitado o seu regime jurídico
anterior:
a) no cargo de Cirurgião-Dentista. código TC-901.20.A:
1) Getúlio Lamaignere de Menezes, em disponibilidade em idêntico
cargo do Quadro de Pessoal do
Hospital dos Servidores do Estado,
em vaga decorrente da promoção de
Carlos Herllo Miniati Câmara;

2) Luiz Celso Cabral de Farias,
em disponibilidade em idêntico car-

go do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional da PrevídêncíaBocial, em vaga decorrente da promoção de Kleber de Oliveira;
b) no cargo de Escrevente-DactiIógrafo, código AF-204.7:
3) Elza de SOUza Coelho e Leda
Corrêa Garcia Nascimento, em disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servi-

<dores do Estado, em vagas constantes das Tabelas aprovadas pelo Decreto nc 66.649. de 1 de junho de
1970;
c) no cargo de .suxiner : de Enfermagem, código P-1.701.13.A:
4) Aldinéia de Salles Montenegrc,
Alice Siqueira Leal Branco, Dulcí-

néa Souza da Silva, Elisa Fernandes de Souza, Elza Laurinda Morgado da Silva, Enegllda Barros Ferrei-

dias, a contar da publicação dêste
decreto, os assentamentos funcionais
dos servidores a que se refere o
art. 19
Art. 3° O disposto neste decreto
não homologa situação que em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 Êste decreto en traá em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1971; 1501J
da Independência e 839 da. República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros NUnes
Júlio Barata

DECRETO N9 68.680

DE

25

DE

MAIO DE 1971

DiSpõe sobre enquaammemo e reuncecões de enquadramento de cargos,
junções e empregos do Ministério
da Educação e Cultura e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição,
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 196(},
nos artigos 4 9• § 19, 99 e 36 da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 19-64; no
Decreto no 67.269, de 24 de outubro
de 1970, e o que consta do Processo
no 6.463, de 1970, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta':

ra, EsteJa de Gusmão Gama, Dza de
Lemos Suzart, Maria Elizete da Silva Magalhães, Maria Geralda Martins, Neusa Ferreira, Norma Viallet,
Ruth Carvalho da Fonseca Ribeiro
e Neyde Salete Nogueira Passos, em
disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal do Hospital dos
Art. li? Ficam retificados, na forma
Servidores do Estado, em vagas dos anexos, o enquadramento do pesconstantes das Tabelas aprovadas soar do Ministério da Educação e Culpelo Decreto nc ti6.649, de li? de tura, abrangido pela Lei nc 3.780, de
junho de 1970.
12 de julho de 1960. aprovado pelo De..
Art. 29 Os órgãos de pessoal do ereto nc 52.794, de 31 de outubro de
Hospital dos Servidores do Estado, 1963 e alterado pelos de ns , 56.247.
do Instituto Nacional da Previdência 57.851, 57.930, 58.806 e 65.583 resSocial e do Instituto de Prevídêncla pectivamente de 5 de maio de 1965.
e Assistência dos Servidores do Es- ·24 de fevereiro, 8 de. março e 13 de
tado remeterão ao do Ministério da
julho, todos de 1966, e 21 de outubro
Marinha, no prazo de 30 (trinta) de 1969; o enquadramento do pessoal
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de nível superior do mesmo Minísterio, aprovado pelo Decreto n» 60.825,
de 7 de junho de 19-67, alterado pelo
de nv 65.583, de 21 de outubro de
1969, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes.
§ Iv As retificações a que se refere
êste artigo prevalecem, respectivamente, a partir de 1 de julho de 1960
e 1 de junho de 1964, data esta de
retroação, quanto 'às vantagens fínancerras, da Lei n Q 4.34'5, de 26 de junho de 1964.
§ 29 A partir de 29 de junho de 1964,
com vigência financeira a contar de
1 de junho de 1964, ficam reolassirtcados no nível 19 os cargos de Professor de Práticas Educativas, EC-511,
ocupados por Luiza Simões Bartol1nt
e Glaura Guedes Barbosa, de acôrdo
com o § 19 do artigo 4Q da Lei nümero 4.345, de 26 de junho de 19'64.
Art. 29 Fica transformada, a partJir de 29 de junho de 1964, na Parte
Suplementar do Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura, em
cargo de Professor de Ensino Secundário, código EC-507.19, a situação do
servidor Luiz Fígueirinha, ex-com Da..
tente amparado pelo artigo 36 da Lei
n Q 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 3Ç1 A relação nominal que
acompanhou o Decreto nv 65.583, de
21 de outubro de 1969, passa a vigorar
com as correções constantes dêste De..
ereto.
Art. 49 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em VIr..
tude de sindicâncias, tnquerlto administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 5Q O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura apostdlará os títulos aos servidores ac . engidos por êste Decreto ou expedirá os
dos servidores que não os possuam,
observando o disposto no artigo 99 da
Constituição.
Art. 60? As despesas decorrentes da
execução dêste Decreto correrão á
conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 70? :tste Decreto entrará em vlgor- na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de maio
1'50(1 da Independência
República'.
EMÍLIO G.

de

1971;
da

83 q

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 7 de
junho de 1971.

DECRETO

NQ 68.681
MAIO DE 1971

DE

25

DE

Autoriza, C!' contratação de operação
de crédito externo para financiamento parcial de programas ae
educação. e dá outras providências.

O Presíden te da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acôrdo com o disposto nas Leis
na. 1.518, de 24 de dezembro de 1951
e 4.457, de 6 de novembro de 1964,
no Decreto-lei nv 1.095, de 20 de
março de 1970 e no Decreto no 62.700,
de 15 de maio de 1968, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar, em nome da
República Federativa do Brasil, com
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
operação de crédito externo no montante de US$ 8.400.000,00 '(oito mtlhões e quatrocentos mil dólares).
destinado ao financiamento parcial
de um Programa de Ensino Médio
(Profissional) e Superior de Curta
Duração (Engenharia Operacionalj',
a cargo do Ministério da Educação
e Cultura.
§ 1Ç! O Ministério da Educação e
Cultura fica autorizado a praticar,
em nome da União, todos os atos
necessários à execução do contrato
referido neste artigo.
§ 20? A aplicação dos recursos de
que trata êste decreto fica condicionada à celebração, entre o Ministério da Educação e Cultura e os Estabelecimentos beneficiados p e I o
Programa, de contratos aditivos específicos, que definirão os cursos a
serem ministrados.

°

Art. 29 O Mtnístérfo da Educação
e Cultura adotará as .provídências
necessárias à inclusão nas propostas
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dos Orçamentos Anual da União e
dos Plurianuais de Investimentos, das
parcelas necessárias ao atendimento
dos desembolsos das contrapartidas
em moeda nacional e demais encargos financeiros decorreutes da execução do contrato que vier a ser
firmado.
Art.

39

Fica o Ministério da Edu-

cação e Cultura autorizado a ceder
o uso, aos estabelecimentos beneficiados pelo Programa a que se refere o art. 1°, das benfeitorias e equípamentos custeados com recursos
dêsse Empréstimo ou da contrapartida nacional.
Art.

4Ç1

As

despesas

iniciais de

implantação do Programa a que se
refere o art. 1 9, no valor de
.
Cr$ 3.250.000,00 (três milhões edu-

zentos e cinqüenta mil cruzeiros).
serão atendidos, no exercício tãnancetro de 1971, com Os recursos específicos previstos no orçamento da
União, inclusive na forma do disposto no art. 6Q da Lei nv 5.628, de
1Q de dezembro de 1970.
Art. 5° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1971 150Q
da Independência e 83 Q da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 68.682 -

DE 25 DE

MAIO DE 1971

Dispõe sôbre a sede das entidades da
Administração Federal Indireta e a
transterencui de seu pessoal.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item V, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Salvo disposição expressa
em contrário de lei ou decreto, o Distrito Federal é a sede das entidades
autárquicas, emprêsas públicas e sociedades de economia mista da União.
Art. 29 A cláusula de transferência do empregado, por necessidade ou
conveniência do serviço, considera-se
ínsluída no regime de pessoal das entidades da Administração Federal Indireta.

Art. 39 nste Decreto entrará em vi..
gor na data de sua publicação.
Brasília,

1509 da

25 de maio de 1971;
Independência e 839 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aaaioerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. co-ne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Sauza e Mello
F. Rocha Lagôa
Mareus Vinicius rratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
Mário Cláudio da costa Braga
José Costa Cavalcanti
Jorge Marsiai Leal

DECRETO NQ 68.683

DE 26 D:B

MAIO DE 1971

Concede permzssao, em caráter permanente, à emprésa poliolefinas
S.A. Indústria e Comércio, sediada
no Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 7.'\
§ 2.°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto número 27.048, de 12 de
agôsto de 1949, decreta:

Art. L" Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados ciVis e
religiosos, a emprêsa Políolefínae
S. A., Indústria e comércio, sediada
no Estado de São Paulo, em sua fábrica de pclíetdleno, em construção na
avenida Evangelista de Souza, a/n.",
localizada em Capuava, município de
Santo André, naquele Estado, observadas as disposições legais vigentes,
sobretudo as de proteção ao trabalho,
no referido estabelecimento industrial.
Art. 2." O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ATOS DO

ção, revogadas as disposições em con-

trário.
Brasília, 26 de maio de 1971;
150." da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 68.684 MAIO DE

DE

26

DE

1971.

Concede outorizaçõc à Companhia
Ingram Marine Inc. para ,Jpe:r:z:r,
em águas brasileiras, com os barcos especializados "Power Tiíle",
«Cindy Dee", <fEL Bisonte", "W B.
N° 109", "E. Bronson Ingram",
"W.B. 110" e "OS-100", de nacionalidade norte-americana, nos serviços que especifica.

O Presidente da República, lI'3ando
da atribuição aue lhe confere o arblgo 81, inciso IH, da Constituição
e de acôrdo com o Decreto número 63.164, -íe 26 de agôsto de 19tm,
decreta:
Art. 1° E' concedida autorização à
companhia norte-americana jngram
Marine rnc.. para operar em águas
brasileiras com os barcos "especraltzado- de nacionalidade norte-amerrcana "Power 'I'íde", "Cindy Dee' -'F,}
Bisonte", "W.B. N° 109", "E. El";')!1·
son Ingram", "w, B. 110" e
"OS-100", a serviço da firma Terminais Salíneíros do Rio Grande do
Norte S. A. - TERMI8A, Socieiaàe
de. Economia Místa vinculada 10 AI.I~
nistério dos Transportes, mediante
contrato entre as mesmas celebrado
para a construção do Terminal SaIineíro de Areia Branca.
Art. 2° A autorização de que trata
êste Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável, se nece3sário
fi, realização dos trabalhos que forem
contratados com a TERMrSA.
Art. 3° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrúrto
Brasília, 26 de maio de 197:1;
150° da Independência e 83° ria
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Mário David A ruireaezc
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DECREI'O NQ 68.685

DE

26'

DE

MAIO DE 1971

Beclassifieà c a r g o s em comissão,
transforma função gratificada em
cargo em comissão, cria e suprime
funções gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério da Agricul~
tura, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o artigo 181, itens l i
e rtr, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1'? Fica aprovada, na forma
do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das funções
gratificadas do Quadro de Pessoal ___Parte Permanente - do Ministério
da Agricultura, resultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo
Decreto nv 67.325, de 2 de outubro
de 1970, alterado pelo Decreto número 68.060, de 14 de janeiro de 1971,
e pelo Regimento Interno da Divisão
de Segurança e Informações, aprovado
pela Portaria no 1, de 5 de janeiro
de 1971, do Ministro da Agricultura.
Art. 29 A transformação da função gratificada símbolo 2-F de Chefe
da Seção Administrativa em cargo
em comissão da mesma denominação
símbolo 5-C, somente se efetivará
com a publicação do respectivo ato
de provimento, mantido, té então, o
preenchimento da referida função
gratificada constante da situação anterior da tabela aprovada por êste
Decreto.
Art. 39 As despesas com a execução
dêste Decreto serão custeadas pelos
créditos orçamentários próprios do
Ministério da Agricultura.
Art. 49 11:ste Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. cvne Lima

o anexo mencionado no art. 1Q. foi
publicado no D. O. de 2-6-71.
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DECRETO N9 68. õ86 MAIO DE 1971

DE:

27

DE

Dispõe sõore o pagamento de despesa por ordem bancária edfl outras
providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar.
tigo 81, item In. da Constituição. decreta:
Art. 1Q O pagamento de despesa por
ordem bancária, nos têrmos de § 29
do artigo 74, do Decreto-rei ne 200: de
25 de fevereiro de 1967, sera feito,
obrtgatõríamente, em modêlo aprovado pelo Ministério .ía Fazenda. que

expedirá as instruções necessárias para cumprimento por Gados os órgãos
da Administração Direta.

Art. 29 1l::ste Decreto entrara em vi.
gor na data de sua pubhcaçãc.vrévogadas as disposições em cvntrárlo ,
Brasília. 27 de mato de 1971;
1509 da Independência e 8~9 ~.3
República.
Msnrcr
Antônio Delfim Netto

EMíLIO G.

DECRETO N° 6b. 687 MAIO DF. 1971

DE

27

DE

Complementa a retificação rlas rela~
çôes nominais a que Se re ferem os
Decretos n-e. 57.351, de 26 de nvvembro de 1965, e 58.196, de .\5 de
abril de 1966, operada pelo Decreto
n° 67.002, de 6 de aaôetc de 197D, e
dá outras providências.

o Presidente da República, uS'J,fl'10
das atribuições que lhe confere o
item Ij I do artigo 81 da Oonsttt ncâo,
decreta:
Art. 10 Ficam Incluído- no Anexo
I do Decreto n'' 67.002, de 6 de agósto de 1970, 0S funcionários, ...naixc
relacionados, que dêle deixaram de
constar por omissão, embora hgurnssem no Anexo II do Decreto oúmero 57.351, de 26 de novembro de 1965,
e devessem passar a integrar o Anexo I, Parte Suplementar, do mesmo
Decreto n'' 57.351, de 1965, Iícando
lotados no Departe menta de Políola
Federal:
1) Divino Miguel da Silva te Auxiliar de Polícia 14.A

Agen-

2) João Alves da Silva - Agente
Auxiliar de Polícia 14.A
3) Walter Alves de Oliveira Agente Auxiliar di:' Polícia 14.A
4) Abmael Soares de Araújo - Motorista Policial 13. B
5) Carlito Ferreira de Souza
Motorista Policial 13. B
6) João Gervásio da Silva - Metorísta Policial 11. A
7) Nivaldo Pereira de Souza
Motorista Policial l1.A
8) Wilson de Carvalho Gama
Motorista policial 11. A
9) José Pimenta Gomes
Agente
de Polícia 18. B
10) Antônio Jos( Machado Fortuna - Desenhista 16. C
11) João Batista de Moura - wtarceneiro 8-A
Art. 2° Ficam retificadas as classtficações de Adolfo Magno de Morare
Dias, para comissário de polícia ..
21. E, de Antônio Francisco de I:>1'1to,
para Motorista Policial lI.B. ~ de
Francisco Solanc Neto, para Agente
Auxiliar de polícia 14.A, que por engano,
constaram,
respectivamente,
como Comissário de Polícia '7,2 B e
Motorista Policial 13.E, no Anexo I
do Decreto n- 67.002, de 6 de agosto
de 1970, e corno Agente Auxiliar ele
Polícia 15.B, no Anexo II do mesma
Decreto.
Art. 3° Ficam incluídos no Anexo
III do Decreto n- 67.002, de I) de
agôsto de 1970, os seguintes servidores que deixaram de constar do referido anexo:
I - em virtude de se encontrarem
na jurisdição do Estado da GU'Ln:lbara, por fôrça de ato postertormente julgado insubsistente:
a)
Dionisio Alves Pimenta
Agente de Policia l8.B
b) Jonathas Baptista do Nascimento - Agente de Policia 18.E
c) Adelino Rezende - Agente ce
Policia 17. A
d) Joaquim Teixeira Cumíeíra
Agente de Polícia 17. A
e) Walter Pereira da Silva
Agente de Poliria 14.A
f) Luiz Fernandes Agente Auxiliar de Policia 14. A
g) Homero Marçullo Vi vacqua
Agente Auxiliar de Polícia 14.A
h) Francisco Ferreira Nunes
Agente Auxiliar de Policia 15.B
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II - Em decorrência de ter sido
declarado insubsistente o ato que o
declarou apésentaoo:
Alvaro Xavier de Lima .Iúníor Agente Auxiliar de Polícia 15. B
Art. 4° Ficam excluídos do \~lexo
lI! do Decreto n'' 67.002, de 6 de
agôsto de 1970, do qual constaram
por. supostamente, estarem er.n. exercício no Departamento de Polícia F€'deral, quando já haviam retorna-ío a
Secretaria de Segur-o nça Pública no
Distrito Federal, os seguintes servidores que figuraram no Anexo l i do
Decreto n'' 57.351, de 26 de novembro de 1965, onde devem permanecer:
1) Antônio Maxímíno rtamos ~
Agente Auxiliar de Polícia 14.A
2} Aroldo de Armeida ~ Motorrsta
Policial 11.A
3) Benedito Lindolfo Cesarine
Motorista policial 11.A
4) Paulo vícente da Silva l\IIu"
torista Policial 11. A
5) Walter Rego de Souza ~ !'AJto..
rfsta Policial 11. A
6) Antônio Ferreira Filho - Motorista Policial 13. B
7) Manoel Beveríno da SilvaMotorista Policial 13.B
8) Sílvio Francisco Mariano -- 1...::"0torista Policial 13. B
9) Alipio de Oliveira AmorLn Mecânico de Máquinas 8. A

Art. 5" - Fica excluído do Anexo
Decreto nv 67.002, de 6 de
agôsto de 1970, do qual constou por,
supostamente, estar, na ocasião, em
exercício na Secretaria de Segurança
Pública, quando já retornara ao
Departamento de Polícia Federal, o
Agente Auxiliar de Policia 15. B. rosé
Arnorim de Vasconcelos, que figurou
no Anexo I do Decreto n- 57.351, cc
26 de novembro de 1965, onde deve
permanecer.
I! do

Art. 6.° Ficam excluídos do Anexo
n.v 67.002, de 6 de
agôsto de 1970, os seguintes servidores:
I - Por estarem aposentados na
esfera federal, à data do tefertdo
Decreto:
a) João de Deus Pereira Rosa
Agente Auxiliar de Polícia 16. C, zn
Diário Oficial de 10 de março de
1970; e
IH do Decreto
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b) Miguel Pacheco Agente de
Polícia l8.B, in Diário Oficial de 2:)
de outubro de 1969.
II - Por terem falecido em 21 de
junho de 1970:
a) Mario Nascimento de Souza Agente Auxiliar de polícia 15.B; e
b) Vicente Delvaux Agente au..
xiliar de Polícia 14. A.
IH Por ter sido exonerado, a
pedido, antes da vigência do oecreto n- 67.002, de 1970:
otto de Oliveira - Agente de Pulícia l7.A

Art. 7° Ficam retificados, na forma
abaixo, por terem sido grafados com
incorreção, os seguintes nomes «ona..
tantes dos Anexos I, H e IH do Decreto n- 67.002, de 1970:
l j Paulo Verrssímo Albuquerque
Pereira para Pauk. Veríssimo de Ai..
buquerque Pereira
2) Edmundo Bandeira de 1\11"110
para Edmundo Antônio Bandeira de
Mello
3) Carlos Nunes (matricula -inmero 1.868.269) para Carlos Mendes
4) João Monteiro de Queiroz cara
João Antônio de Queiroz
5) Antônio de Albuquerque tiara
Antônio de Albuquerque Furtado
6) Ataxerxes Gomes Barreto para
Ataxerxes Gomes Barreiros
7) Ademar José da Silva para Arte ..
mar José da Rosa
8) Alvaro Batista Pinho para Al\'aro Batista Filho
9) Armando Martins para Arnaldo
Martins
10) Frederico Wilmer Filho para.
Frederico Willmer Filho
11) Ivan Ramos Peixoto para Iva..
ny Ramos Peixoto
12) José da Costa Filho para José
Dias da Costa Pilhe
13) Valtecides Borges para V'l,lt~r"
cides Bíage
14) Elíciar de Almeida para Elíacyr de Almeida
15) José dos Reis Santos para .rosã
Reis Santos
16) Nosoleto Alberto Mossilo para
Nosoledo Alberto Mossilo
17) Oscar Walbert para Oscar
Woelbert
18) Ubaldo Pinheiro de I\rftu te
para Ubaldo Pinheiro de Azevedo
19) Waldivino Manoel Pereira para
Waldivio Manoel Pereira
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20) José Cristiano Leite de Andrade para José Cristiano Leite de Andrade Filho
21) Nilton Pinto Moreira para NiJton Pinto Pereira
22) waldemar Timóteo de Almeida
para Waldemar Timóteo de Almeida
Filho

23) Geraldo Correa

Peixoto para

Gevaldo Correa Peixoto
24) Jorge Anna Bastos para Jorge

Sant'Anna Bastos
25) Nelson Mach- 40 da Silva para

Nelson Machado dos Santos
Art. 8° O Departamento de eojtela Federal e o Govêrno do Dis1;;'ito
Federal orgamzarãc o reenquadra-

menta dos funcionários de que trata
êste Decreto, corr observância das
normas da Lei n' 3.780, de l~ de
julho de 1960, e do- critérios ~S,~%h~
lecidos na Iegtslaçâo especf üca lo )-

tado

Departamento e da Secretaria

de Segurança Pública do Distrn.o

l' 8-

deral.
Art. 9° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, !'P-vogadas as disposições em contrárvo .
Brasilia, 27 de maio de ttJ71;
150° da Independência e 83° ca
República.
EMÍLIO G. MÊDICl

su-eao

Buzaid

DECRETO N° 68.688 MAIO DE 1971

DE

27

DE

Autoriza a Comissão Executiva do
Plano de Recuperação Econ6mic ORural da Lavoura Cacaueira a realizar operações especiais de refinamoamento de dividas dos -nroõutoree
de cacau e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere
artigo 81, item ITr, da Constituição, e
tendo em vista as disposições dos Decretos nc 40.9'87, de 20 de fevereiro
de 195'1, e nv 539, de 23 de janeiro
de 1962, decreta:
Art. 19 Fica a: Comissão Executiva
do Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira .....
(CEPLAC) autorizada a conceder, em

°

caráter especial, assistência financeira
aos produtores de cacau,~ediante refinanciamento de dívidas resultantes
de conciliação e reajustamento de preços entre produtores e entidades 00mercializadoras. em conseqüência da
conjuntura desfavorável ocorrida na
safra 19-63/69, com reflexos que ainda
persistem na economia.
Art. 29 O limite do empréstimo será
arbitrado em função do valor-capital
das propriedades cacaueíras vinculadas, observados os percentuais constantes do artigo 26, do Decreto número 41.243. de 3 de abril de 1957,
com as alterações do Decreto no 539,
de 23 de janeiro de 1962.
Art. 39 Os empréstimos serão realizados através de contratos de confissão de dívidas, sub-rogando-se a
Comissão Executiva do Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) , nos direitos creditórios relativos às dividas
refinanciadas, que se integrarão aos
respectivos contratos.
Art. 4l.? O prazo para apresentação
das propostas será de 6 (SE'lSl meses.
a contar da data da oublicação dêste
Decreto, prorrogável por ig'_laJ período. no máximo, a critério do Mlnístro
da Fazenda.
Art. 59 De acôrdo com os Decretos
nc 40.987, de 20 de fevereiro de 1957,
e nc 539, de 23 de tanetro de 1962,
fica a Comissão Executiva do Plano
de Recuperação Econômico- Rural da.
Lavoura Cacaueira ~CEPT"AC\ incorporada ao Sistema Nacíonat de Crédito Rural, na condição de órgão auxiliar, na forma da 'egtsíação em vigor (artigo 89, inciso U, ~ § 3Q, do
Decreto nv 53.330, de LO de maio de
1966), a fim de que possa. dar continuidade ao programa de r ecuperação
fi; desenvolvimento da
economia cacaueíra ,
Parágrafo único. Os pagamentos e
recebimentos da CEPLAC, em decorrência da autorização contida neste
artigo, serão efetuados exctusrvamente pelo Banco do Brasil S. A., na
forma do convênio de prestação de
serviços, entre as duas entidades, ern
vigor.
Art. 69 O Conselho Monetárlc Nacional determinará '-)8 recursos necessários à cobertura dos esquemas de
financiamento e fixará '1S normas e
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condições de prazo, juros E' garantias
relativas às operações de que trata
este Decreto.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 27 de maio de 1971;
1509 da Independência e 809 da
República.
EMíLIO G. MEDrcr

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.o 68.689 MAIO DE 1971

DE

28

DE

Retifica o Decreto n. O 55.276, de 22 de
dezembro de 1964, que aprovou 0enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Processos ns, 4.787, 4.789 e 4.790, todos
de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais

anexas ao Decreto n." 55.276, de 22
de dezembro de 1964, que aprovou o
enquadramento dos cargos, funções e
empregos do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde, para o fim de
excluir, com os respectivos ocupantes, os cargos a seguir indicados:
a) Antônio Dias de Souza, pedreiro, código A.101.8.A;
b) João Alves Monteiro, Carpinteiro, código A.601.8.A;
c) Elcyr Leôncio dos Santos, Laboratarista, códígt. P.l. 602.8. A.
Art. 2.0 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLro G. MÉDICI
F. Rocha Lagôa

DECRETO N9 68.690 MAIO DE 1971

DE

28 DE

Dispõe sôbre a alteração do enquadramento do pessoal do Ministério dos
Transportes abrangido pela, Lei....
n9 3.967, de 5 de outubro de 196!.

O Presidente da República, usando
da-s atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei ....
nc 3.780, de 12 de julho de 1960 e ..
3.697, de 5 de outubro de 1961, e o
que consta do Processo no 5.807, ,te
1969, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 FIca alterado, na rorma da
relação nominal anexa, o enquadramento, no Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério dos
Transportes, do pessoal abrangido pe._.10 artigo 29 da Lei nv 3.967, de 5 de
outubro de 1961, aprovado pelo Decreto nv 63.933, de 30 de dezembro' de
1968, publicado no Suplemento ao Dié
rio Oficial da mesma data e alterado
pelo de número 65.509, de 21 de outubro de 1969.
Parágrafo único. Em decorrênoía
do disposto neste artigo, ficam revistos os quantitativos das séries de
classes e classes singulares abrangidas, registrados nos anexos aprovados
pelos citados Decretos.
Art. 29 Fica retificado para
.
P-1202.12.A o código da série de elasBeS de Mestre de Obras, constante da
rel.açáo nominal aprovada pelo Deereto nc 63.933, de 30 de dezembro de
1968.
Art. 39 As vantagens financeiras
dêste Decreto vigoram a partir de 6
de outubro de 1961.
Art. 49 Os valores dos níveis de
vencimentos dos
cargos abrangidos
por êste Decreto são OS consignados
na Lei nv 3.826, de 23 de novembro
de 1960, reajustados por leis posterrores.

Art. 59 A retificação do enquadramento a que se refere o artigo 1º não
homologa situações que, em virtude
de sindicância, denúncia ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias
às normas administrativas em vigor.
Art. 69 O órgão de pessoal competente expedirá, aos servidores' abran..
gidos por êste Decreto, atos declara-
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tórios da respectiva situação funcíonal, com observância do disposto

artigo 99 da Emenda

'10

Constitucional

nv 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 79 âate Decreto entrará em vi..

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa,
1509 da
República.

28 de maio de 1971;
Independência e 839 da

EMí+Lro G. MÉDICI
Mário David Anàreazza

Art. 49 Dentro do prazo de 90
(noventa) dias, a Administração da
Reserva BiológIca baixará o respectivo Regimento e as instruções que,
para seu cumprimento, se fizerem
necessárias.
Art. 59 O presente Decreto entrará.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1971; 1569
da Independência e 839 da República.
.&"'MÍLIO

G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

o anexo mencíonado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 31-5-71.

DECRETO N9 68.692 MAIO DE

DECRlITO NQ 68.691 MAIO DE 1971

DE

28

DE

Cria a Reserva Biológica do ccrecerã, no Estado de Mato Grosso, com
os limites que especifica e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição
e nos. têrmos do artigo 59, alínea a,
da Lei nv 4.771, de 15 de setembro
de 1965, decreta:
Art. 19 E' criada no Estado de
Mato Grosso a Reserva Biológica do
Caaacará, subordinada ao Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, do Ministério da Agricultura.
Art. 29 A Reserva Biológica do Caracaré, com a superfície estimada em
80.000 ha, compreende as áreas situadas dentro do seguinte perímetro:
Tem início ao norte no ponto em
que o Rio Paraguai Se encontra com
o furo do Caracará e descendo por
êste furo, seguindo seu braço esquerdo, até o Rio São Lourenço; dai por
êste abaixo até o Rio Paraguai; dai
por êste acima até a Lagoa de Gaíba,
subindo pelo Rio Paraguai até novamente encontrar o furo do Caracará

Art. 39 Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, autorizado a obter as doações
e a promover as desapropriações que
se tornarem indispensáveis à ímplantaçâo da Rese!va Biológica.

DE 28 DE

1971

Declara de utilidadt pública o Instituto e orfanato São José, com sede em Alegre, Estado do Espírito
Santo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo 81, item IIT, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo M. J. 31.816, de 1969. decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agõsto de 1935, combinadc com o artigo 1o do Regula.
mente aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Instituto e Orfanato São José, com
sede em Alegre, Estado do Espírtto
Santo.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68,693 MAIO DE 1971

DE 31 DE

Torna sem efeito disponibilidade de
servidor que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o que consta do Processo ns 221.493, de 1969, do Depar-
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tamento de Administração, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. I'". Fica excluído da relação
constante da Portaria nc 422, de Y
de junho de 1969, do Ministro de Estado da Educação e Cultura, publicada no Diário O ficial de 22 de agôsto de 1969, o cargo, declarado desnecessário, de Professor de Ensino Industrial Básico, código EC-510-19, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 2°. Fica excluído da disponibilidade, em que. foi pôsto pela citada
Portaria, o servidor Vicente Camelo
da Silva, ocupante do cargo meneionado no artigo anterior.
Art. 3°. :ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1971;150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 68.694 JUNHo DE

1971

DE

l°

DE

Declara de utilidade pública a Assocrzcçéc Protetora da Intómcui A.P.I. com sede em Põrto Alegre,
Fstado do Rio Grande do SuL

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 27.407, de 1969, decreta:
Art. 1°. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 10 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Protetora da Infância A.P.I., com sede em Pôrto Alegre,
Estado do Rio Grande do SuL
Art. 2°. 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1° de junho de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N.o 68.695 JUNHO DE 1971

DE

1

DE

Retifica o Decreto n 9 66.559, de 12 de
maio de 1970, que aprovou o Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores..
tal, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo
número 1.682, de 1971, do Departa..
menta Adminstrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
dos Anexos, as relações nominais que
acompanham o Decreto no 66.559, de
12 de maio de 1970, que aprovou o
Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo ficam alterados
os quantitativos das séries de classes
e classes singulares constantes dos
anexos aprovados por êste Decreto.
Art. 29 Aplicam-se, no que couber,
as disposições do Decreto ns 66.559,
de 12 de maio de 1970.
Art. 39 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamento do Instituto Brasileiro do
Desenvolvimento Florestal.
Art. 49 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

L. F _ Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 1CJ
foram publicados no D.O. de 2-6-71.
DECRETO N9 68.696 JUNHO DE

DE

1

DE

1971

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de PeSSoal
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2'>, do Decreto-lei n'' 200, de 25

de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica redístribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, um cargo de Pesquisador em Biologia, classe B, nível 21,
ocupado por Amadeu Cury, do oua-

dro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Saúde, mantido o regime jurídico do íuncíonárío ,
Art. 2° A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquér-ito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal dc-Mtnístérlo da Saúde remeterá ao da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto,
o assentamento funcional do servidor
mencionado no artigo 1°.

Art. 4" O ocupante do cargo ora
a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal do Rio
de Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5° ãste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
redistrfbuido continuará

Brasfüa, ). de junho de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.

go 99, § 2", do Decreto-lei n- 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.!". Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - da Universidade FederaJ ue
PernambUCO, um cargo de Escriturarto, código AF-202 .10. B, ocupado
por Idilva Maciel de Moura, ortundc
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federaâ
da Paraiba.
Art. 2". A redistribuição de que,
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admínístrattvo ou revisão de enquadramento. venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrattvas em VIgor.
Art. 3°. O órgão de pessoal da UnIversidade Federal da Paraíba remeterá ao da Universidade Federal ce
Pernambuco, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicaçao
dêste Decreto, o assentamento funcional do servidor mencionado no artigo I".
Art. 4°. O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal de Pernambuco consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5". sste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, I" de junho de 1971;
150" da Independência e 83° da,
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
F. Rocha Lagôa

DECRETO N" 68.697
JUNI'io DE 1971

DECRETO

N" 68.698 DE
JUNHO DE 1971

DE I" DE

Reâístribui cargo, com a respectiva
ocupante, para a Universidade Federal de Pernambuco. e dá outras
providênctas.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no arta-

2

DE

Autoriza o funcionamento da Facuidade de Engenharia "General Roberto Lasbôa", com os cursos de
Engenheiros Civis e Engenheiros
Eletricistas (eletrônica e telecomunicações).

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
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1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 1.149-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Engenharia
"General Roberto Lisbôa", mantida
pela Sociedade Universitária Profes50r Nuno Llsbôa, com sede no Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
com os cursos de Engenheiros Civis e
Engenheiros Eletricistas (Eletrônica
e Telecomunicações).
Art. 2° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G, Passarinho

DEC\RETO N9 68.699 JUNHO DE

DE

2

DE

1971

Autorização para tumcionametito dos
Cursos Especiais para Formação de
t-roteeeõree de Técnicas Agrícolas e
Educação para o Lar, na Universidade de Passo Fundo, RS.

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de'
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9. de setembro de 1969,
e tendo em VISta o que consta do
Processo nv CFE-1.909-70, do Ministério da Educação e CUltura, decreta:
O

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento dos Cursos Especiais para.
Formação de Professôres de Técnicas
Agrícolas e Educação para o Lar, na
Universidade de Passo Fundo, no Rio
Grande do Sul, guardadas as formalidades estabelecidas pelo Conselho
Federal de Educação.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.

DECRETO N9 68.700 JUNHo DE

DE

~ DE

1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação Física de Tatui
- S.P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro
d, 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo nv CFE-1.393-70, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação Física de Tatui, mantida pela Associação Atlética XI de Agôsto, com sede
em 'I'atui, Estado de São Paulo.
Art. 29 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
2 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.701 JUNHo DE

DE

2

DE

1971

MOdifica o Regulamento do Quadro
de Estado-Maior do Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item IIl, da Constituição, Decreta:
Art. 1'? O "caput" do artigo 25 do
Regulamento do Quadro de EstadoMaior do EXército, aprovado pelo Decreto nc 25.382, de 18 de agôsto de
1948, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 25. A CPS é secreta e normalmente constituída por seis Oficiais do Quadro de Estado-Maior do
Exército" .
Art. 2.° aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1971:
150'? da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLlQ G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Orlando, Geisel

174

ATOS DO PODER

DECRETO N° 68.702 JUNHO DE 1971

DE

3

DE

Dá nova redação ao artigo 15 do Decreto nl} 66.118. de 26 de janeiro de

1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 81, item !II, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterado o artigo 15 d.o
Decreto nc 66.118. de 26 de janeiro de
1970, que passa a vigorar com a seguin te redação:
Art.

15. A renda líquida será

depositada, semestralmente. pela
Ad:ministração do Serviço de Lo-

tería Federal, após aprovação --ôas
contas pela Caixa Econômica Federal, de acôrdc com a seguínte
proporção: 40% (quarenta por
cento) para programas de assistência à família, infância e adoIescêncía, a cargo da Legião Brastleíra de Assistência;
30% (trinta por cento) recolhidos ao FNDE, que serão apltcados: 2/3 (dois terços) pelo Departa;rt;Lente - de Desportos e Educação
~l~lCa, em. ~rogramas de educação
flSICa: e atividades _esportivas estudantds. e 1/3 (um têrçc) pelo Conse~h~ Nacional de Desportos, em
atdvídades esportivas
na forma
que deterniínar a regulamentação
a ser baixada por Decreto do Poder Executivo;
30% <trinta POr cento) para
pro!?ramas. de alfabetização, que
serao !e-:th~a.dos sob a supervisão
do MlmsterlO da
Educação e
Cultura.

Art. 29 O presente Decreto entrará
vigor na data de sua publicação.
revogadas as dísposíções em centrá..
rio.

em

Brasilia, 3 de junho de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150 9

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N? 68.703 JUNHO

DE 3

DE

DE 1971

Regulamenta a aplicação dos ReCUTSoS
da Loteria Esportiva.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o 'ltiso 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 A renda liquida, distríburda pela Loteria Esportiva, destínada
a programas de educação física e atividades esportivas, previstas pelo Decreto nc 66.118, de 26 de janeiro de
1970, alterado pelos Decreto lP- 68.125,
de 27 de janeiro de 1971 e Decreto ne
68.702, de 3 de junho de 1971, será
repassada ao Fundo Nacional do Desen volvíment-, da Educação (FNUBJ,
que adotará o seguinte critério na sua
distribuição:
- 113 rum têrço) para o Conselho
Nacional de Desportos, a ser aplicado no desenvolvimento das atividades
esportivas de iniciativa das entidades
sujeitas à sua jurisdição;
- 2/3 (dois terços) para o Departamento de Desportos e Educaçac Ftsíca, que os aplicará em programas de
Educação Fisica e atividades esportivas eetudan tis.
Art. 29 Todos os programas 1e ~u
cação Física e atividades espor-tvas,
custeados com os recursos da Loteria
Esportiva, serão desenvolvidos mediante projetos, que, depois de estudados e aprovados pelo Conselho Nactonal de Desportos ou pelo Departamento de Desportos e Educação Písica do Ministério da Educação e
Cultura, serão executados por êstes
órgãos ou por intermédio de entidades, públicas ou privadas, conforme o
caso, que manipularão os recursos financeiros concedidos e prestarão as
respectivas contas, na forma e no pra2iO de Ieí.
Parágrafo único .. As despesas de
custeio a serem procedidas pelos dois
órgãos acima referidos, para; a administração dos projetos aprovados, não
poderão exceder a 3% (três por cento) dos percentuais repassados pela
Loteria Esportiva.
Art. 39 Os programas de zducacão
Física, em geral, compreenderão os seguintes objetivos:
a) implementação de projetos básicos em todos os níveis e ramos do eusino:
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b) construção e funcionamento de
unidades esportivas avulsas ou Cen~
tros de Educação Física, nas áreas
prioritárias;
c) eíevaçáo do nível profissional dos
titulados em Educação Física e Desportos, por intermédio de assistência
técnica e financeira às escolas, especializadas. da concessão de bôlsas de
estudo e representação em congressos,
conferências, seminários ou certames
nacíonaís oU internacionais, perbiuentes à especialidade;
d) realização de pesquisas, para o
desenvolvimento cientifico e 4'técnieo
da Educação Física e dos Despor.oe;
e) divulgação informativa, didática,
técnica, cultural e popular;
t) promoções diversas, que se deattnem à difusão, à orientação e à prática da Educação Física e dos Despartos.
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DECRETO N9 68.704 JUNHO DE 1971

DE 3 DE

Regulamenta a Lei n,v 4.324, de 14 de
abril de 1964

O Presidente da Repú.nlca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 30
da Lei nc 4.324, de 14 de abril de 1964.
decreta:
CAPÍTULO

I

Introdução

Art. 11 O Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia,
instituídos pela Lei no 4.3'24, de 14
de abril de 1964, têm por finalidade
a supervisão da ética profissional em
_-todo o território nacional, cabendoArt. 4Q As atividades esportivas am- - lhes zelar e trabalhar pelo bom COnparadas com os recursos de que trata ceíto da profissão e dos que a exereste Decreto são:
cem legalmente.
a) as ínfanto-juvenís, escolares ou
Parágrafo único. Cabem aos COnextra-escolares;
selhos Federal e Regionais, ainda,
b) as universitárias;
como órgãos de seleção, a disciplina
c) as regionais;
e a fiscalização da Odontologia em
d) as nacionais;
todo o País, a defesa do livre exere) as internacionais (campeon-rtns,
cicio da profissão, bem como o jutjogos ou Olímpíadas) .
gamentc das infrações à Lei e à lttica.
Parágrafo único. o Departamento
Art. 2Q O Conselho Federal e os
de Desportos e Educação Física .ío Ministério da Educação e Cultura atuaConselhos Regionais constituem, em
seu conjunto, uma Autarquia. com
rá em atividades desportivas do setor
personalidade [urídtca, de direito Pl1estudantil.
blico, dotados, os Conselhos Regionais,
Art. 59 O Mírnstérto da Bducaçao e de autonomia administrativa e flnanCultura baixará instruções sôbre as ceira, sem prejuízo da subordinação
requisitos a que deverão satisfazer -'JS ao Conselho Federal, na forma da Lei
projetos encaminhados à aprectavâo no 4.324, de 14 de abril de 1964, e do
do Conselho Nacional de Desportos e presente Regulamento.
do Departamento de Desportos e Educação Fisica, para ajuda financeira
Parágrafo único. A Autarquia vinaos programas de Educação Física e
cula-se ao Ministério do Trabalho e
atividades esportivas.
Previdência Social, para os fins do
Decreto-lei nc 968, de 13 de outubro
Art. 69 Os projetos serão apresende 1969.
tados com a antecedência mínima de
um semestre sôbre aquêle em que deArt. 3Q O Conselho Federal de
va ter inicio a sua execução.
Odontologia tem por sede a Capital
da República.
Art. 7Q O pres-ente Decreto entrara
em vigor na data de sua publícaçâo,
Art. 41 Em cada Capital de Estado,
revogadas as disposições em contrária. de Território e no Distrito Federal haverá um Conselho Regional de OdonBrasília, 3 de junho de 1971;
tologta, denominado segundo a sua.
150Q da Independência e 839 da
jurisdição, a qual alcançará, respecRepública.
tívamente, a do Estado, a do TerríEMÍLIo G. MÉDICI
tório e a do Distrito Federal.
JOsé Flávio Péccra
Parágrafo único. Se o número de
Jarbas G. passarinho
profissionais de um Estado ou 'rem-
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tório não oferecer condicões de ordenamento para instalação de um Conselho Regional, poderá Q Conselho
Federal incorporar os profissionais da

regtâo ao Conselho Regional que oferecer melhores condições de comunicação e assistência.
CAP!TULO II

Do Conselho Federal de Odontologia

Art. 5º O Conselho Federal- de
Odontologia compõe-se de 9 (nove)
m moras efetivos e de igual numero
de suplentes, COT"Y' m~:'"1rlato trienal,

eleitos por escrutínio secreto e maioria de votos em assembléia dos delegados-eleitores dos Conselhos Regionais.
Art. 6º O mandato dos membros
do Conselho Federal de Odontclogía

será meramente honorífico, exígfndose. como requisitos para, elv cao, a nactonaliôade brasileira, a Qualidade de

cirurgião-dentista e inscrição em Conselho Regional.
Parágrafo único. ti: vedada a acumulação elo manr'utc de membro do "onselho Federal com o de membro do
Conselho Regional.
Art. 79 Na primeira reunião ordrnárta do Conselho Federal .erá eleita
a sua Diretoria. constituída de Presíaente, Vice-Presidente, secretário-Geral e Tesoureiro, escolhidos dentre os
seus membros efetivos.
parágrafo único. Qualquer membro
da Diretoria poderá ser substituído
por deliberação de 2/3 l Is terços)
de votos do Conselho, desde que R
medida seja proposta e aprovada pelo
Plenário.
Art. 8Q Dar-se-á a convocaçao de
suplente nos casos de impedimentos,
afastamento ou vaga de membro efetivo.
arágrafo único. O Presidente poderá convocar suplen .c para' formar
o plenário, em caso de falta ou impedimento ocasional do titular.
Art. 99 São atribuições do Conselho Federal:
a) organizar
seu regimento interno;
b) aprovar os regimentos internos
organizados pelos Conselhos Régio-

°

naís:

c) eleger a própria: Diretoria,

d) votar e alterar o Código de t!:tica
Profissional Odontológica, ouvidos os
Conselhos Regionais;
e) promover quaisquer diligências
ou verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais e adotar, quando necessário, providências
convenientes inclusive a designação de
diretoria provisória;
j) propor ao Govêrno Federal a
emenda ou alteração dêste Regulamento;
g) expedir as instruções necessárias
ao bom funcionamento dos Conselhos
Regionais;
h) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pel, Conselhos Regionais e dirimi-las;
i) em g1'911 de recurso, por provocação dos Conselhos Regionais ou de
qualquer interessado, deliberar sôbre
inscrição de profissionais nos Conselhos Regionais e sôbre penalidades
tmuostas pelos referidos Conselhos;
j) proclamar os resultadas das eleições dos membros do Conselho Federal para o triênio subseqüente, e
dos Conselhos Regionais para o bíênío
subseqüente;
l) aplicar aos membros dos Conselhos Regionais, e aos próprios. as
penalidades que couberem pelas rat..
tas praticadas no exercício' de seu
mandato;
m) aprovar o Orçamento anual préprlo .e-dos Conselhos Regionais;
n) aprovar, anualmente, as contas
próprias e as dos Conselhos Re-" anaisencaminhado-as, dentro dos prazos
legais, à apreciação do Tribunal de
Contas da União.
Art. 10. A renda do Conselho Fe~
deral será constituída de:
a) 20% (vinte por cento) da totalidade da contribuição sindical paga
pelos Cirurgiões-Dentistas;
b) 1/3 (um terço) das anuidades
cobradas pelos Conselhos Regionais;
c) 1/3 (um terço) da taxa de expedição das carteiras profissionais;
d) 1/3 (um terço) das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
e) doações e legados;
j) subvenções oficiais;
g) bens e valôres adquiridos.

-

CAPÍTULo m

Dos Conselhos Regionafs

Art. 11. Cada Conselho Regional
compõe-se de 5 (cinco) membros efe-

ATOS DO PODER EX'ECUTIVO

tlvos e de outros tantos suplentes,
com mandato bienal, eleitos em votaçào secreta, por maioria absoluta de
votos dos Cirurgiões-Dentistas ínscrítos na respectiva região.
§ 19 O mandato dos membros dos
Conselhos Regionais de Odontologia
será meramente honorifico, exigindo-se como requisitos para a eleição,
a nacionalidade brasileira, a qualidade
de Cirurgião-Dentista e inscrição no
Conselho Regional respectivo.
§ 29 Além dos requisitos mencionados no § 19 não poderá candidatar-se
a membro do Conselho Regional o CIrurgião-Dentista que tenha sofrido
penalidade que implique na suspensão
temporária do exercício da profissão.
Art. 12. Na primeira reunião ordinária do Conselho Regional, será eleita
dentre os seus membros efetivos, a
sua Diretoria, composta de Presidente:
Secretário e Tesoureiro.
Parágrafo único. Os membros ctn.
Diretoria serão substituídos, nas suas
faltas ou impedimentos, na rorma estabelecida. no seu Regimento Interno.
Art. 13. Dar-se-á, a convocação do
suplente nos casos de impedimento
afastamento ou vaga do Conselheiro
efetivo.
Art. 14. Em caso de necessidade.
a critério da Diretoria, os suplentes
poderão ser convoceco, para auxiliar
o Conselho Regional no estudo de processos.
Parágrafo único. Os suplentes puderão também ser convocados como
membros de Comissões e participar
das reuniões, não tendo, porém, direlto a voto.
Art. 15. A cormssão de 'romana
de Contas e a comissão de .atíca aeverào ser constituidas por Conselheiros efetivos e suplentes, e as demais
Comissões, que VIerem a ser criadas
pelos Conselhos Regionais. poderão
ser constitui das por Conselheiros suplentes e Cirurgiões-Dentistas devidamente inscritos no Conselho Regional
da Jurisdição a que pertencerem.
Art. 16. Os Conselhos Regionais
poderão designar representante em
cada município do território de sua
jurisdição.
Art. 17. Constituem a AssembléiaGeral de cada conselho Rcgtcnaí os
Cirurgiões-Dentistas inscritos, que se
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acharem no gôzo de seus direitos e
quites com a .resouraria.
Parágrafo único. A inscrição secundária não autoriza o CirurgiãoDentista a participar da Assembléia
do Conselho no qual estiver inscrito
nesta qualidade.
Art. 18. A Assembléia-Geral, dírtgída pelo Presidente do Conselho Regional respectivo, reunir-se-á ordínàrlamente uma vez por ano, em prímeu-a convocação, com maioria absoluta de seus membros e, em segunda
convocação, com qualquer número de
membros presentes.
§ 19 No ano da eleição do Conselho
Regional, a Assembléia-Geral será
realizada de 30 a 45 dias antes da
data fixada para essa eleição.
§ 29 As deliberações da AssembléiaGeral serão tomadas por maioria de
votos dos presentes.
Art. 19. A Assembléia-Geral compete:
I - examinar e discutir O relatório anual e as contas da Diretoria,
II - Autorizar a alienação de bens
patrimoniais do Conselho;
f i - Fixar ou alterar o valor das
taxas. emolumentos e contribuições
cobradas pelo Conselho;
IV - Deliberar sôbre as questões
ou consultas submetidas à sua decisão pelo Conselho ou pela Diretoria.;
V - Eleger um delegado e respectivo suplente para eleíçâo dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Federal.
Art. 20. Aos conselhos Regionais
compete:
a) deliberar sôbre tnscricãc e cancelamento, em seus quadros, de profissionais legalizados;
b) fiscalizar o exercício da prortssão'
c) deliberar sôbre assuntos atinentes à ética profissional, impondo aos
Infratores as devidas penalidades:
d) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do
Oonselho Federal;
e) sugerir ao Conselho Federal as
medidas necessárias à regularidade
dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;
j) dirimir dúvidas relativas à competência e ao âmbito das atividades
profissionais, com recurso suspensivo
para o Conselho Federal;
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g) expedir carteiras aos profísslonais inscritos em seus quadros;
h) promover, por todos os meios ao
seu alcance, o perfeito desempenho
técnico-científico e moral da Odontologia, da profissão e dos que a exercem"
t) 'publicar
relatórios anuais dos
seus trabalhos e a relacão dos profissionais inscritos;
1) exercer (JS atos de jurisdição que,
por lei, lhes sejam cometidos;
I)
designar um representante em
cada município de sua jurisdição;
m) submeter à anrovacâo do Conselho Federal o Orçamento e as contas anuais.
Art. 21. A renda dos Conselhos Regionais será constituída de:
a) taxa de inscrição;
b) emolumentos e contribuições;-c) 2/3 (dois terços) da taxa de expedição de carteiras profissionais;
d) 2/3 (dois terços) das anuidades
pagas pelos profissionais inseritos no
Conselho;
e) 2/3 (dois terços) das multas apücadas:
/) doações e legados;
g) subvenções OfiCIa1S;
h) bens e valôres adquiridos.
§ 1Çl ~ vedada aos Conselhos Regionais a cobrança de quaisquer taxas não previstas expressamente neste
artigo.
§ 2Q A anuidade nao poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do
salário-mínimo regional.
CAPíTULO IV

Da Inscrição no Conselho Regional

Art. 22. Somente estará habilitado
ao exercício profissional da Odontologia, o Cirurgião-Dentista inscrito no
Conselho Regional de Odontologia,
sob cuja jurisdição tiver lugar a sua
atividade.
Parágrafo único. O exercício de atavídades profissionais privativas do Cirurgião-Dentista obriga à inscrição no
respectivo Conselho Regional.
Art. 23. A inscrição deverá ser requerida ao Presidente do Conselho
Regional, com a declaração de nome
completo, filiação, data e lugar do
nascimento, nacionalidade, estado CIvil, enderêco da residência e do local
de trabalho, juntando o interessado,
além do título ou certificado prona-

EXECUTIVO

síonal, carteira de identidade e, quando
se tratar de brasileiro nato ou naturalizado, prova de quitação com o serviço militar e com as obrigações eleitorais.
Parágrafo único. O Conselho Re·
glonal poderá exigir do requerente outras informações ou documentos, desde
que os considere necessários ou ímprescindíveis para o deferimento da.
Inscrição.
Art. 24. A inscrição do nronssional somente será considerada autorizada depois de aprovada em reunião
de Conselho Regional. à vista de parecer do Conselheiro Relator, e efetivada após o pagamento das taxas
devidas.
Parágrafo único. O Conselho RE:gtonal registrará em livro próprio. de
fôlhas numeradas e rubricadas, a ínecrtçâo aprovada, nêle lançando o número atribu1do ao profissional e Os
etementos necessários de identificação.
Art. 25. Somente poderá ser deferida a inscrição, no Conselho Re!~o
nal, ao profissional que apresentar
um dos seguintes documentos orlgtnars:
a)
diploma de Cirurgião-Dentista
registrado nos têrmos da legislação
em vigor;
b)
diploma de Oírurgiâo-Dentãsta
expedido por Faculdade estrangeira.
revalidado e devidamente legalizado;
c) diploma de Cirurgião-Dentista
expedido por Faculdade que funcionou com autorização de govêrno es··
tadual, desde que o portador se tenha
beneficiado do Decreto-lei no 7.718,
de 9 de julho de 1945;
d) licenca de Dentista prático -expedida por órgão sanitário estadual
dentro do prazo estabelecido no Decreto nc 23.540, de 4 de dezembro de
1933, desde que o licenciamento tenha
eldo requerido até 30 de junho de 1934~

§ 19 Quando se tratar de profissional beneficiado pelo Decreto-lei número 7.718, de 9 de julho de 1945.
referido na alínea c dêste artigo, o
Conselho Regional fará constar da
carteira profissional a impossibilidade
de transferência para outro Estado e,
no caso de dentista prático, referida
na alínea d, a autorização de exercicio da Odontologia somente na localidade para a qual foi licenciado.
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§ 29 A inscrição .dos profissionais
registrados nos órgãos de Saúde PÚblica até 14 de abril de 1964, poderá
ser feita independentemente da apresentação dos diplomas, mediante certidão fornecida pelas repartições competentes.
Art. 26. O Conselho Regional publicará, no seu boletim, ou no órgão
oficial do território de sua jurisdição.
a relação dos profissionais inscritos
no trimestre, e, em separata. a relação completa dos profissionais integrantes aos seus quadros, com o número da inscriçã-o no Conselho.
Art. 27. Ao profissional inscrito, o
Conselho expedirá uma carteira, conforme modêlo único que fôr aprovado
pelo Conselho Federal, a qual o habilitará ao exercício da Odontologia.
§ 19 A carteira profissional de que"
trata este artigo valerá como documento de identidade e terá fé pública na forma do artigo 15 da Lei
n» 4.324, de 14 de abril de 1964.
§ 2 9 No prontuário do otruraíãoDentista serão feitas as anotações relativas à atividade profissional, inclusive elogios e penalidades, a critério
do Conselho.
§ 39 Quando deixar de exercer atividade odontológica, o profissional restituirá a carteira ao Conselho em que
estiver inscrito.
Art. 28. Após a inscrição do profissional nos Conselhos, será apôsto
no verso do diploma um carimbo do
qual constem os dados da inscrição,
assinado pelo Presidente e Secretário
do Conselho.
Parágrafo único. Nos casos de pronssionars formados por Escolas ou Faculdades extintas, que não possuam
diplomas. o carimbo acima referido
será. apôsto nas certidões fornecidas
pelo Ministério da Educacâo e Cultura
e pelo Ministério da Sauue,
Art. 29. Se o Cirurgião-Dentista
inscrito em um Conselho Regional de
Odontologia passar a exercer suas
atividades na região jurrsdicíonaua
por outro Conselho Regional. ficara
obrigado a nêle requerer inscrição ou
a solicitar visto em sua carteira.
§ 19 Se se tratar de exercicío temporário noutra região, assim entendido o período de tempo inferior a 90
(noventa) dias, o Cirurgião-Dentista
apresentará sua carteira para ser vísada pelo Presidente do Conselho Re-

gíonal da nova jurisdição, que anotará o caráter temporário da autorízação e o prazo concedido.
§ 29 Se se tratar de exercício em
caráter permanente, deixando o Cirurgião-Dentista de exercer atividades na região em que estava antertormente inscrito, fica o mesmo obrigado a requerer a transferência de sua
inscrição para o Conselho Que jurlsdtcíona o nôvo local de suas atividades.
§ 39 A atividade odontológica permanente e simultânea, nas jurisdições
de mais de um Conselho Regional. determina a obrigatoriedade de tnscrtçâo
do Cirurgião-Dentista em cada
um dêsses Conselhos Regtonaís. constituindo-se a primeira em Inscrtçâe
principal e as outras em inscrições
secundárias, tôdas anotadas na roapectíva carteira de identidade nrortssíonal.
§ 49 O Conselho Regional que receber pedido de inscrição secundária
ou de transferência, poderá exigir do
ínteressado a apresentação de todos
os documentos necessários para toscríção no seu quadro.
CAPíTULO v

Das Penalidades

Art. 30. Compete ao Conselho Regional, em que se achava inscrito o
Cirurgião-Dentista ao tempo do fato
passível de punição, aplicar a penalidade.
Parágrafo único. A jurisdição d1S~
ciplinar estabelecida neste artigo não
derrogá a jurisdição comum, quando
o fato constitua contravenção ou crime previstos em lei.
Art. 31. As penas disciplinares aplrcaveis pelos Conselhos Regionais' aos
Círurgtões-Dentístas inscritos são as
seguintes:
a)
advertência' confidencial, em
aVlS0 reservado;
b) censura confidencial, em aviso
reservado:
C)
censura pública, em publicação

offctal:

d) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias;
e) cassação do exercício profíssíonar. act referendum do Conselho Federal.
Parágrafo único. Salvo os casos de
gravídaüe manifesta, que exijam apü-
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cação imediata de penalidade mais
grave, e imposição das penas obedecera à gradação dêste artigo.
CAPíTULO VI

Do Processo Administrativo
por Infração à Lei

AJ:t. 32. Os processos de infração
serao iniciados;
a) por provocação de Conselheiro;
t» por provocação de Sindicato ou
de Associação de Classe;
c) por denúncia de profissional ha-

bilitado ou de terceiro;
d) por provocação de fiscal do COnselho.
~

19 Na hipótese de denúncia. o de-

nunciante formulará a mesma por es~
crtto, em 2 (duas) vias, com firma
reconhecida na primeira, apontando
0.'1 fatos incriminados.
§ 2Q Quando o denunciado fôr Conselheiro, a denúncia será processada
se forem indicados os elementos probatórlos do fato alegado.
Art.

33.

Recebida a denúncia, o

Presidente do Conselho, se julgar ne~
cessérlo, imediatamente mandará investigar os fatos incriminados. uor lntermédíc de seu serviço de físcaliaaçâo
ou, se considerar provada a infração. mandará lavrar o auto respecüvo.
Parágrafo único. O auto de infração deverá ser subscrito por um dos
Diretores do Conselho e qualificará
o ilícito administrativo apontado e 9.
pena cabíveL
Art. 34. Quando os fatos tncrimínados envolverem infração ao Código'
de gtdca. o auto de Infração sõmente
será lavrado com base em parecer
escrito da respectiva Comissão.
Art. 35. No auto de infração darse-á ao infrator o prazo de 10 (dez)
dias para defesa e prova, o qual se
contara da data da entrega da cópia do auto.
§ 1'? A remessa, quando feita pelo
correio, se fará com aviso de recepção.

§ 29 Quando o infrator se recusar
a receber a cópia do auto de infração
ou obstruir o seu recebimento, prosseguir-se-á com o processo, nêle fazendo constar a recusa ou obstrucâo ,
39 Na hipótese de não ser encontrado o infrator, o processo correrá

*

à revelia, sendo designado, pelo Presidente do Conselho, defensor dativo.
§ 49 O defensor dativo não poderá
.ser Conselheiro efetivo ou suplente.
Art. 36. Depois de apresentada a
defesa, o processo será distribuído a
um Conselheiro, para relatar o feito.
Parágrafo único. Antes de proferir
o seu parecer, que deverá ser conclusivo, o relator poderá determinar sejam apresentadas provas comptemenLares ou solicitar esclarecimentos sôbre questão de direito.
Art. 37. O julgamento poderá ser
convertid-o em diligência, para elucidação de fatos ou de questão de direito.
Art. 38. O resultado do julgamento
deverá ser comunicado ao infrator,
por escrito, concedendo-se-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para recurso.
§ 1Çl Quando cominada penalidade
de multa, o recurso somente terá
prosseguimento se o recorrente depositar o respectivo valor no prazo do
recurso.
§ 29 O recurso sõ terá efeito suspensivo quando a decisão commar
pena de suspensão ou cassação do
exercício profissional.
§ 39 O recurso será encaminhado
ao Conselho Federal acompanhado de
tod-o o processo de infração e de ínformação do Conselho Regional.
Art. 39. O Conselho Federal aprecíará o recurso depois de relatado por
um de seus Conselheiros.
Parágrafo umco. Da decisão do
Conselho Federal não caberá recurso,
salvo da que envolver cassação de
mandato de Conselheiro.
Art. 40. Proferida a decisão, Os autos baixarão ao Conselho Regional
para execução do julgado.
Art. 41. Julgado improcedente o
recurso, na hipótese de multa, o depósito será apropriado como pagamento.
Art. 42. Na hipótese de suspensão
ou cassação do exercício profissional,
o Conselho Regional notificará por escrito ao interessado, para recolhimento da carteira profissional, e comunicará o fato à autoridade santtáría da região e aos órgãos públicos
competentes. quando o infrator exercer função pública.
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de publicação no Diário Oficial da.
União e de correspondência pessoal
dirigida aos Delegados-Eleitores, com
a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data marcada para sua realização.
§ 3? A data do pleito, fixada pelo
Conselho Federal, será anunciada no
Diário O ticuü da União pelo menos
120 (cento e vinte) dias antes da respectiva realização.
§ 4.0 Até 60 (sessenta) dias antes
CAPíTULO VII
da data fixada para o pleito serão
recebidas na Secretaria do Conselho
Da Cobrança Judicial da Divida
Federal as inscrições de chapas conAtiva
tendo, cada uma, 9 (nove) nomes de
candidatos a membros efetivos e igual
Art. 45. A cobrança judicial da dínúmero de candidatos a suplentes,
vida ativa dos Conselhos Federal e
acompanhadas do curriculum onoe de
Regionais de Odontologia será feita
cada candidato.
pelo processo executivo fiscal, regulado no Decreto-lei nc 9-60 de 17 de
S 59 Poderão integrar as chapas
dezembro de 1938 e legislação subseos cirurgiões-dentistas de nacionaliqüente.
dade brasileira, inscritos em Conselho
Regional, que não 'tenham sofrido
Parágrafo único. Entende-se por
penalidades, não possuam restrição
dívida ativa a proveniente de taxas,
geográfica aO exercício profissional, e
multas. anuidades, contribuições e
não sejam Delegados-Eleitores.
emolumentos.
§ 6<'
O Presidente do Conselho
Art. 46. Não se efetuando o pagaFederal declarará inscrita a chapa
mento amigável da divida ativa, o
apresentada:
Conselho Regional procerterá fi sue
a) por 20 <vinte) cirurgiões-denInscrtcâo no livro competente nêle fatistas, ou
zendo constar:
b) por 5 (cinco)
presidentes de
1 A sua origem e natureza;
Conselho Regional.
TI - A quantia devida;
In - o nome do devedor e, sem ..
§ 79 Cada signatário somente poderá subscrever o pedido de inscripre que possível, o seu domicílio e enderêço.
ção de uma chapa.
§ 89 As chapas serão numeradas
Art. 47. Para início do processu,
de acôrdo com a ordem de entrada
extrair-se-á a certidão da divida atidos respectdvoe requerimentos na aeva. procedendo-se à cobrança judicial.
cretaria do Conselho Federal.
§ 99 Até 50 (cinqüenta) dias anCAPÍTULO VIII
tes da data marcada para o pleito,
Das Eleiçóes
o Conselho Federal remeterá a todos
os Conselhos Regionais a relação das.
Al't. 48. Os membros efetivos e suchapas inscritas. com os nomes dos
plentes do conselho Federal de Odonrespectivos requerentes e o eurriculum
tologia serão eleitos pelos Delegados- vitae de cada candidato.
Eleitores dos Conselhos Regionais em
§ 10.
As impugnações a qualquer
pleito que deverá realizar-se, pelo menome ou chapa poderão ser feitas por
nos. 30 (trinta) dias antes do término escrito
e
justificadamente até 30
do mandato dos Oonselheíroa em exer<trinta)
dias
antes da data fixada
cício.
para o pleito. devendo ser imediaS 1? É Inelegível para a função de
tamente apreciadas pela Diretoria do
Delegado-Eleitor e de seu suplente o
Conselho Federal.
Ctru-vtâo-Dentísta que presidir a As§ 11.
Verificada a procedência da
sembléia em que os mesmos forem
impugnação, o Conselho Federal noeleitos.
tificará seus signatários, dando-lhes
§ 2? A Assembléia dos Delegadoso prazo de 10 (dez) dias para a subsEleitores será convocada pelo
Pretituição do nome ou chapa impugnasidente do Conselho Federal, através dos.

Art. 43. Na hipótese de cassação
de mandato de Conselheiro, caberá recurso de revisão, com efeito suspenSlVO. a ser interposto no prazo de 15
(quinze) dias. dirigido ao próprio
Conselho Federal.
Al't.
44.
O Interessado poderá
acompanhar o processo de infração,
pessoalmente, ou através de procurador legalmente constituído.
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§ 12. Constatada a maioria abso-,
luta dos votantes para uma das chapas, o Presidente da Assembléia proclamará o resultado da eleição e fará
lavrar a ata respectiva, a qual serã
subscrita pelo Presidente e por todos
08 delegados-eleitores.
§ 13.
Caso nâo seja alcançado o

"quorum"

legal,

proceder-se-á íme-

diatamente
segunda eleição, a esta
concorrendo apenas as duas chapas
mais votadas.
Art. 49. Os membros efetivos e
suplentes dos Conselhos Regionais serão eleitos por maioria absoluta de
votos dos Cirurgiões-Dentistas inscritos no seu quadro, em eleíçâo que
deverá realizar-se, pelo menos 60
(sessenta) dias antes do términb do
mandato dos Conselheiros em exercicio.
§ 1Q OS candidatos deverão organizar chapas contendo 5 (cinco) nomes para membros efetivos e 5 (cín00) para suplentes.
§ 2lJ
Efetuar-se-á a inscrição das
chapas por sohcí taçâo de, pelo menos,
10 (dez) Cirurgiões-Dentistas inscritos, quites com a Tesouraria e no
pleno gôzo de seus direitos profíssionais . A inscríçác deverá. anteceder de
30 (trinta I dias a data marcada para
a eleição. podendo haver impugnação de nome' ou da chapa inscrita,
dentro de 72 (setenta e duas) horas,
desde que fundamentada e subscrita
por 10 (dez) ou mais CirurgiõesDentistas.
§ 30;>
A impugnação de candidato
ou chapa somente poderá ser decretada por votação de 4/5 (quatro
quintos) dos membros do Conselho
à

Regional.

§ 40;>
No caso de ser reconhecida
pelo Conselho Regional a Impugnação, a chapa atingida terá o prazo
de 3 (três) dias para substituir o
nome OU os nomes impugnados.
Art. 50. A eleição será anunciada no órgão oficial do Estado, do
Território ou do Distrito Federal, c
em jornal de grande circulação com
30 (trinta) dias de anteoedênci~.
§ 19 O voto é obrigatório e Pessoal
em cada eleição, salvo ausência por
motivo de doença ou de fôrça maior,
comprovados, plenamente, dentro de
8 (oito) dias da realização do pleito.
§ 2lJ Por falta injustificada à eleição, incorrerá o Cirurgião-Dentista
em multa de 5 % (cinco por cento)

do maior salárío-mírrimo vigente no
Pais,' paga em dôbro na reíncídên-,
cía.
§ 30;>
O Cirurgião-Dentista que Se
encontrar ausente de sua zona eleí-,
toral poderá votar por correspondên;
ela, em dupla sobrecarta, opaca, re.,
chada, remetida ao Presidente do
Conselho Regional, através de ofício
com firma reconhecida, e postada sob
registro nos Correios e Telégrafos.
§ 4º Serão computadas as cédulas
recebidas, com as formalidades do
parágrafo anterior, até o momento
de encerrar-se a votação. A sobrecarta maior será aberta pelo Presidente do Conselho,' que depositará a
sobrecarta menor na urna, sem violar o segrêdo do voto.
§ 50;> Em cada eleição, os votos serão recebidos durante 6 (seis) horas
consecutivas, pelo menos.
Art. 51. A eleição para o Conselho Regional será feita por escrutí-,
nío secreto. na sede do Conselho
podendo haver outros locais para ,)
recebimento dos votos, quando o numero de votantes fôr superior a 200
(duzentos), permanecendo, neste caso
em cada local, 3 (três) profissionai~
designados pelo Conselho.
§ 19 O Conselho Regional poderá
dividir o território de sua jurisdição
em zonas eleitorais, para efeito de
ínstalaçâo de mesas receptoras de votos, de modo que cada uma tenha
no mínimo 200 (duzentos) profissionais em condições de votar, desígnando para cada zona uma junta eleitoral composta de 3 (três) membros.
§ 2º
Após o encerramento da votação, o Presidente de cada mesa receptora mandará lavrar ata dos trabalhos, na qual serão declarados o
numero de votos tomados e as ocorrências.
§ 39 A ata dos trabalhos, a urna
e as fôlhas de votação serão remetidas através de um dos membros da
mesa para a sede do Conselho, em
invólucro lacrado, que levará as assinaturas dos mesários e dos fiscais.
§ 40;> A zona eleitoral de que trata
o § 10;> poderá abranger diversos municípios umitrores, devendo os componentes da junta eleitoral serem escolhidos preferentemente entre os
representantes do Conselho na região.
§ 50;>
Para votar. o eleitor identifica-se, perante a mesa, assina a lista de votação, recebe a cédula única
na qual estejam inscritas as chapas
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ria por Delegado especial e somente
será decretado pelo voto de 2/3 (dois
terços) do Conselho Federal.
§ 29 A Diretoria provisória terá o
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para sanar as irregularidades
e convocar a eleição dos novos membras do Conselho Regional. vedada a
qualquer dos integrantes da Diretoria provisória a participação nas chapas concorrentes.
§ 39
Cumprida a sua missão, a
Diretoria provisória apresentará relatório de suas atividades ao Conselho Federal, inclusive o resultado da
eleição e pedido de proclamação dos
eleitos.
Art. 56. Nos prazos que forem estabelecidos em resolução, os Conselhos Regionais enviarão ao Conselho
Federal a proposta orçamentária
anual e a prestação de contas, bem
como a demonstração da receita arrecadada, acompanhada da quota devida ao Conselho Pederal ,
Art. 57. O Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia
estão sujeitos às normas estabelecidas
no Código de Contabilidade Pública
da União e fegislaçâo complementar.
Art. 58. O Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia
poderão instituir periódico para divulgação de suas atividades.
Art. 59.' O pessoal a serviço do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia é regido pela
legislação trabalhista e inscrito no
Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 60. O Conselho Federal de
Odontologia tomará providências junCAPÍTULO IX
to aos órgãos competentes no sentido
Disposiçôes Gerais
de lhe ser transferida importância
igual a 40 % (quarenta por cento) da
Art. 55. O Conselho Federal po- totalidade da contribuição sindical
paga pelos Cirurgiões-Dentistas no
derá intervir nos Conselhos Regionais, designando Diretoria provisória ano de 1964. na forma do art. 26 da
para sanar irregularidades e promo- Lei nv 4.324. de 14 de abril de 1964,
ver eleições, numa das seguintes hi- e 20 % (vinte por cento) da totalidade da contribuição sindical paga
póteses:
pelos mesmos profissionais nos anos
a) inoperância manifesta do Consubseqüentes. na forma do art. 89,
selho Regional;
alínea "a", da referida Lei.
b) 'inobservância, por parte do ConArt. 61. Enquanto não fôr elaboselho, das normas legais ou das resorado e aprovado pelo Conselho Feluções do Conselho Federal.
§ 19 O ato de intervenção, que imderal de Odontologia o Código de li:tiportará na destituição dos membros ca Odontológica ouvidos os Conselhos
em exercido do Conselho Regional, Regionais, vigorará, com ressalva do
será precedido de investigação suma- seu artigo 16, o "Código de ltt.ica

concorrentes, identificadas por número de ordem do pedido de registro,
dirige-se à cabine, dobra a cédula e
dcposita-a na urna.
Art. 52. O Presidente do Conselho,
recebidas as urnas eleitorais, determinará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. a sua apuração.
~ 19
O voto por correspondência
somente será apurado se recebido até
o encerramento da votação.
§ 29 concluída a apuração, o Presidente do Conselho declarará eleita
a chapa que obtiver a maioria absoluta de votos dos Cirurgiões-Dentistas inscritos e comunicará o resultado
ao Conselho Federal de Odontologia
para proclamação.
§ 39 Se não fôr obtida a maioria
absoluta, a eleição se repetirá dentro
de 20 (vinte) dias, com as duas chapas mais votadas, considerando-se
eleita a que obtiver a maioria abso-:'
luta dos votantes.
§ 4g Persistindo a falta de número,
o Presidente do Conselho Federal de
Odontologia, ouvido o Plenário, nomeará Cirugiões-Dentistas para integrarem, em caráter provisório, o Conselho Regional, nos térmos da alínea
e do art. 49 da Lei nc 4.324, de 14
de abril de 1964.
Art. 53. Não havendo recurso
fundamentado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o Conselho Federal
de Odontologia proclamará o resultado da eleição.
Art. 54. Proclamado o. resultado
da eleição, os novos membros do Conselho Regional serão empossados pelo
Presidente cujo mandato se extingue.
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Profissional da União Odontológica
Brasileira", aprovado pelo Conselho
Deliberativo Nacional da União Odontológica Brasileira, atual Associação
Brasileira de Odontologia, no VI Congresso Odontológico Brasileiro.
Art. 62. De acôrdo com a LeI
nc 4.324. de 14 de abril de 1964, o
Poder Executivo tomará medidas para
a instalação condigna dos Conselhos
Regionais no Distrito Federal e nas
Capitais dos Estados e Territórios,
tanto quanto possível em edifícios públioos.

Art. 63. O Conselho Federal de
Odontologia baixará as resoluções que
forem julgadas necessárias para o
pleno funcionamento dos Conselhos
Regionais. complementando a presente Regulamentação.
Art. 64.

O Banco do Brasil S.A.

transferírá para a conta do Conselho
Federal de Odontologia a quotarde
20 % (vinte por cento) da contríbuícão sindical paga pelos CirurgiõesDentistas em todo o Brasil, independentemente de autorização das entidades sindicais interessadas.
Art. 65. ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jose Flávio Péccmi
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa

DECRETO N9 68.705

nicípios de Gramado e Três Coroas
no Estado do Rio Grande do Sul. em
face das inundaçõ-es verificadas em 9
de fevereiro de 1971.
Art. 29 E' aberto ao Ministério do
Interior o crédito extraordinário de
Cr$ 450.000,00 rquatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros) sendo Cr$ ....
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
cruzeiros) para o Município de Gramado e Cr$ 200.00000 (duzentos mil
cruzeiros) para o Munícípío de Três
Coroas, destinado a atender às despesas com a execução de obras públicas e serviços de emergência nas áreas
afetadas pela inundação.
Art. 39 O Ministério do Interior
poderá aplicar, diretamente, ou mediante convênio com a Superintendência do Desenvolvimento da Região
Sul - SUDESUL, os recursos do crédito extraordinário, ora aberto.
Art. 49 Aplica-se às adjudicações
e aqulsiçôes realizadas com os mencionados recursos e para os fins previstos neste Decreto, o disposto no
artigo 126, § 29 , letra a, do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em
Vigor na 'data de sua publicação. reVOR
gadas as disposições em contrário.
Brasília. 3 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José FliLvio Pécora
Mário Cláudio da Costa Braga
José Costa Cavalcantt
DE 3 DE

JUNHO DE 1971

DECRETO N9 68.706 JUNHO DE

DE

3

DE

1971

Reconhece a existência do estado de
calamidade pública nos Municipios
de Gramado e Três Coroas, no Estado do Rio Grande do Sul, abre o
crédito extraordinário de Cr$ .....
450.000,00, na forma que estabelece,
e dá outras providências.

Reconhece a existência do estado de
calamidade pública no Município
de Lauro Müller, no Estado de Santa Catarina, abre o credito extraordinário de Cr$ 500.000,00 e dá QUtras providências.

o Presidente da República, no uso
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item TIl, combinado com o artigo 61, § 29 , ambos da Constituição,
e de acôrdo com o artigo 44 da Lei
ns 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:
Art. 19 E' reconhecida a existência. de calamidade pública nos MUR

O Presidente da República, no uso
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado com o artigo 61, § 29 ambos da Constituição.
e de acõrdo com o artigo 44 da Lei,
nc 4.320, de 17 de março de 1964, decreta:
Art. 19 E' reconhecida a existência de estado de calamidade pública

ATOS DO PODER

110 Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, em face das
inundações verificadas no dia 15 de
fevereiro de 1971.
Art. 2° E' aberto ao Ministério do

Interior o crédito extraordinário de
Cr$ 500.000.00 (quinhentos mil cruzeíros) , destinado a atender âs despesas de SOcorro à população e de
execução de obras públicas e serviços
de emergência nas áreas afetadas
pelas inundações.
Art. 39 O Ministério do Interior
poderá aplicar, diretamente ou mediante convênio com a Superintendência do Desenvolvimento da Região
sul _ SUDESUL, os recursos do crêdito extraordinário ora aberto.
Art. 49 Aplica-se às adjudicações
e aquisições realizadas com os meneíonedos recursos e para OS fins previstos neste Decreto o disposto no
artigo 126, § 29, letra "a" do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 59 àste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, regadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

José Flávio Pécora
Mário Clónuiio da Costa Braga
José Costa Cavalcanti
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Art. 29 E' aberto ao Ministério do
Interior o _crédito extraordinário de
Cr$ 200.00000 (duzentos mil cruzeiros) para o Municipio de Cachoeira
do Sul destinado a atender despesas
com a execução de obras públicas e
serviços de emergência nas áreas aretadas pelo vendaval.
Art. 39 O Ministério do Interior
poderá aplicar, diretamente ou mediante convênio com a Superíntendência do Desenvolvimento da Região
Sul - SUDESUL, os recursos do crédito extraordinário ora aberto.
Art. 49 Aplica-se às adjudicações
e aquisições realizadas com os mencíonados recursos e para os fins previstos neste Decreto o disposto no
artigo 126, § 29, letra "a" do Decretolei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 59 zste Decreto entrará em
- -vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Mário Cláudio da Costa Braga
José Costa Cavalcanti

DECRETO·

N9

68.708 DE 1971

DE 3

i

DE

JUNHO

DECRETO

N9

68.707 - DE 3 DE
DE 1971

JUNHO

Reconhece a existência do estado de
calamidade púbW::a no Município
de Cachoeira do Sul, no Estado do
Rio Grande do Sul, abre o crédito
extraordinário
de
Cr$ 200.000,00,
na forma que estabelece, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com o artigo 61, § 29, ambos da Constituição,
e de acôrdo com o artigo 44 da Lei
n 9 4.320, de 17 de março de 1964, deereta:
Art. 19 E' reconhecida a existência do estado de calamidade pública
no Municipio de Cachoeira do Sul, no
Estado do Rio Grande do Sul.. em
face do vendaval verificado em 10 de
dezembro de 1970.

Dispõe sobre a concessão de d:i'áTías
aos funcionários civis estagiáriOs da
Escola Superior de Guerra ou integrantes de seu Corpo Permanente,
em viagem de estudos no exterior.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe COnfere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Arb. 19 Os funcionários civis que
estejam freqüentando curso da Escola Superior de Guerra ou integrantes do Corpo Permanente da
referida Escola, quando se afastarem
para o exterior em viagem de estudos, farão jus a diárias pagas em
moeda nacional, no valor unítárío
correspondente a 45 % (quarenta e
cinco por cento) do maior saláriomínimo vigente no Brasil.
Art. 29 Caberá ao órgão de Pessoal do Ministério, da Organização

IM
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diretamente subordinada à Presidência da República ou da Autarquia a

que pertença o funcionário civil estagiário da Escola Superior de Guerra, conceder as diárias de que trata
este Decreto. mediante proposta encaminhada pela referida Escola, que
indicará o prazo previsto para o afastamento.
Art. 39 Ao órgão competente da
Escola Superior de Guerra caberá
conceder aos funcionários eívís, Integrantes do Corpo Permanente, as diánas a que se refere este Decreto.

Art. 59 aste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publícaçáo, ficando revogados o Decreto número
65.072-A, de 29 de agôsto de 1969, e
demais disposições em contrário.
Brasília. 3 de junho de 1971;
1509 da Independência e S3'? da
República,
EMÍLIO G

Art. 49 As diárias serão creditadas na ficha financeira e pagas
adiantadamente correndo M desp~as
decorrentes à conta dos recursos orçamentários próprios do órgão a cujo
Quadro de Pessoal pertença o funcionário civil que esteja freqüentando
curso da Escola Superior de

Guerra
conta do crédito da Escola Superior de Guerra para o funcionaria civil integrante do seu Corpo Permanente.

e

a

DECRETO N9 68.709 -

MÊDICI

Attreao Buzaid
Adatberto de Barros Nunes
Qrlaneto Geisel
Jorge de Carvalho e suoa
José Funnc Pécora
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Arrnanao Serra de Menezes
F. Rocha Lagôa
Marcus Vimczus Pratini de
Moraes
Ant01Uo Dias Leite Júnior
Mano Clãudw da Costa Braga
José Costa Cavalcanti
Hygmo C. Corsetti

DE

3

DE JUNHO DE

1971

J1bTe ao Ministério da Eàucação e Cultura em javor do Departamento de
Ensino Méetio, o crédito suplementar de crs 2.115.059,00, para retorço
de dotações consignaáas no VIgente Orçamento.
o Presidente da Repúblíca, usando da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituiçao, e da autortsaçáo contida no artigo 69
da Lei nq 5.6'28, de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educaçao e Cultura, em favor do
Departamento de Ensino Médio, o crédito suplementar no valor de Cr$
:1.115.059,00 (dois milhões, cento e quinze mil e cinqüenta e nove cruzeiros).
para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00
a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINIST<:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.24 -

Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
]~.24.09.05.2.185 - Atividade a cargo do COlégio Pedro TI
3.2.7.0 - Diversas Transterêncías Correntes
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração
de Serviços Pessoais
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

.

Total . .

.

1.340.430
514.82'1
259.802
2.115.059
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art. 2\" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
.sre anutaçáo parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a Saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atividade - 15.22.09.03.2.168
3.2.7. O - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.9 - Diversas .
.
.

2.1l5.~9

Art. 3<;> O presente crédito, no orçamento próprio do Colégio Pedro TI,
-ebedecerà a seguinte programação:
55.00 -

MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

crs
55.38 - Colégio Pedro II
.$5.38.09.05.2.001 - Administração e Manutenção do Ensino

1.00

2.115.059

Art. 4\" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. re-

'Togadas as disposições em contrárto.,

'

Brasília, 3 de junho de 1971; 150" da Independência e 83Q da República.
EMll.IO G. MÉDICI

Jose Funno Pecara
Jarbas G. PaSsaTinfto
Mario Clauàio da Costa Braga

DECRETO

NQ

68.710 -

DE 3 DE JUNHO DE

1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de cr$
3.578.000,00, para reforço de dotaçoes consignadas no vigente Orçamento
O Presidente da Repúnüca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educaçao e Cultura o crédito suplementar no valor de Cra 3.578.000,00 (três milhões, quinhentos e setenta
e oito mil cruaetros) , para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.00 - MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.06 - Inspetoria Geral de Finanças
15.06 01.07.2.023 - Oooruenaçâo e Controle Fmancetro
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.07 - Dtvísáo de segurança e Informações
15..07 ..0 8.09.2.024 - Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
.3.1.1. O - Pessoal
3. L 1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
.
3. 1.2. O - Material de Consuma

74.000
338.000

55.1~O

25.300
18.800
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Cr$
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3,2
4.1.3.0
4.1.4.0
15.18
06.1.027

-

Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Departamento de Assuntos Universitários
15.1~.09
- Assístencia Técnica e Implemerstaçào da
Reforma Universitária
3.1.2.0 - Material de Consumo ....
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
0.0.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
l5.22.09.03.2.167 ~ Manutenção dos Centros de Treinamento
e Aperfeiçoamento de Professôres
3. 1. 3. O ~ Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
15.22.09.04.1.034 - Desenvolvimento do Ensino de Ciências
Experimentais
4. 1. 4. O ~ Material Permanente
.
l5.22.09.04.2.170 ~ Planejamento Educacional e Assistência
Técnica aos Planos Estaduais
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
O"

••••••

0.0

o ••••

0

••••••••••

o

••

••••••

o

Total

_

•••••

.

1,OO:~

17.000
86.000
38.400
15.400

50.000
900.000
200.000
200.000
80.000
70.000

800.000
500.0OQ

100.000
10.000
3.578.000

Art. 2q Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerãode anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.18 -·Departamento de Assuntos Universitários
Projeto - 15.18.09.06.1.027
;·:L2.5.0 - Contribuição de Previdência Social ...
4.3.7. O - Contrtbuíçôes Diversas
4.3.7.4 - Diversas
..
15.22 - Departamento de Ereino Fundamental
Atividade - 15.22.09.03.2.167
3. 1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 15.22.09.03.2.168
3.2.7.0 - Diversas 'I'ransferêncíaa Correntes
iJ.2.7.9 - Diversas
..
Projeto - 15.22.09.04.1.034
4.3.7.0 - Contribuições Diversas
4.3.7.4 - Diversas
.
Atividade - 15.22.09.04.2.170
3. 1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.

Total . .

.

1.200.000'
300.000-

800.000'
668.000'
500.000
100.000
1O.0tIU
3.578.00(>
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Art. 39 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reçogadas as díspostçóea em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1971; 1500 da Independência e 839 da República.
EMiLIO G. MÉDICI

Jose FltiVW eecora
.taroae G. rassarmno
Mario Cltiuaio da costa Braga

DECRETO

N."

68.711 -

DE 3 DE

JUNHO DE 1971

.Extingue o Consulado-Geral do Brasil em Gotemburgo

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81 (item III) .da Constituição; e
tendo em vista o disposto no ,:,rtlgo 27
-da Lei n." 3.917, de 14 de Julho de
1961, decreta:
Art. 1." Fica extinto o ConsuladoGeral do Brasil em Gotemburgo, Reino da suécia.
Art. 2." ::itste Decreto entrará em
vigor sessenta (60) dias após sua publicação, revogadas as disposições em
.eontrárfo .
Brasília, 3 de junho de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva

DECRETO N." 68.712

DE 3 DE

JUNHO DE 1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Santana" com os Cursos de
Pedagogia, Letras (Português e Inglês), Estudos Sociais, Ciências Sociais e Matemática, SP.

O Presidente da República, usando
-das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Deereto-Ieí n." 842, de
1}

de setembro de 1969, e tendo em

-wísta o que consta do Processo nú-

mero CFE 1.910-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1." Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Santana", com
os Cursos de Pedagogia, Letras (Português e Inglês), Estudos Sociais,
Ciências Sociais e Matemática, mantida pelo Instituto Santanense de
Ensino Superior. com sede na capital do Estado de São Paulo.
Art. 2." :ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 3 de junho de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO 'NQ 68.713 JUNHO DE 1971

DE 4

DE

Autoriza o funciOnamento da Faculdade de Educação" PTi7U]esa Isabel",
com os CUrsos de Orientação Edu~
cacional (l? e 2? graus). Magistério
dos Cursos Normais e de Administração Escolar (lQ e 2? graus), SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo nc CFE 1.254-70, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 10 FiCa autorizado funcionamento da Faculdade de Educação
"Princesa Isabel", mantida pela AJisoctacão "Princesa Isabel" de Educação e Cultura - APIEC, com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo,
com os Cursos de Orientação Educa'-

°
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cíonal de 1° e '29 graus, Magistério dos

Cursos Normais e de Administração
Escolar de 19 e 29 graus.

Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1971;
1509 de Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.714 -

DE

4

DE

JUNHO DE 1971

Concede permissão, em caráter permanente, à emprêsa Indústria Textil Cosmopolita S. A. J sediada no
Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos.

go 81, item IH, da Constituição s
atendendo ao que consta do Processe
M.J. 1. 193-A, de 1970, decreta:
Art. Jv E' declarada de
utilidade
pública. nos têrmos do arti.g'') 1.0 õe.
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1936combinado com o artigo 19 do Regu-,
lamento aprovado pelo Decreto numero 50.5J7, de 2 de maio de 1961, a
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínío Paulista, com sede em Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 29 àste Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
7 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 00.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item lII, da Constítuíção e
tendo em vista o disposto no artigo
79 § 29, do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 27.048, de 12 de agôsto
de 1949, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos do..
mtngos e nos dias feriados civis e
religiosos, na Seção de Batedores de
sua fábrica, a emprêsa Indústria
Textil Cosmopolita S. A., estabelecida em Jundiaí, no
Estado de São
Paulo, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECREI'o N9 68.715 JUNHO DE

Declara de
Casa de
Paulista,
Paulista,

DE

7

DE

1971

u,Widade pública a Santa
Misericórdia de Patrocínio
com sede em Patrocuuo
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-

DECRETO NQ 68.716 JUNHo DE

DE

7

DE

1971

Declara de utilidade pública a lrmaa..
daàe da santa Casa ele MisericóTdi&
de Pôrto Feliz, com sede em PõrtoFeliz, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arngo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processe
M.J. 19.171, de 1970, decreta:
Art. 1.° E' declarada de utlhdadepública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 193~
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pôrto Feliz, com sede em Pôrtc
Feliz, Estado de São Paulo.
Art. 29 nstc Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, tevegadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO NO? 68.717
JUNHO DE

DE

lei número 950, de 13 de outubro de
1969, decreta:

7 DE

1971

Declara de utilidade pública a lrnumàade de Misericórdia de Americana
com sede em Americana, Estaào dE.
sao Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aru .
go 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
idJ. 28.278, de 1969, decreta:
Art. te E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 ca
Le1 nv 91, de 28 de agôsto de 1933,
combinado com o artigo 19· do Regulamento aprovado pelo Decreto númeco 50.517, de ::: de maio de 1961, a 11·wandade de Misericórdia de Amerícana, com sede em Americana, Estado
de São Paulo.
Art . 20 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de junho de 197L
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Alfredo BuzaUi

DECRETO N.o 68.718
JUNHO DE

DE

7

DE

1971

Altera o Decreto número 66.204, de
13 ae fevereiro de 1970, que requui-mentoú o Fundo Especial para Caíumidcuies Públicas - FUNCAP.

Art.
único
13 de
gorar

1." li 4rtigo 9.0 e seu parágrafo
do Decreto número 66.204, de
fevereiro de 1970, passam a vicom a seguinte recação:
"Artigo 9.° A Junta Deliberativa poderá aplicar ou adiantar
recursos do FUNCAP aos dirigentes dos órgãos vinculados ao
Ministério do Interior, localizados
nas areas onde se posrtívem SItuações caracterizadas como de
a
emergência, que Justifiquem
necessidade urgente de asststêncía federal. desde que esta seja
reconnecída em 1~ortarIa do Ministro do Interior
Parágrafo
úmco . O ressarcimento ao FUNCAP dus recursos
a que se refere este artigo será
feito através de abertura de crédito, solicitado imediatamente
pelo Ministério do Interior, na
forma da lei".
Art. 2.0 A autoridade responsável
pela utilização dos recursos concedidos na forma do artigu anterior deverá prestar contas de sua aplicação.
no prazo de 30 dias, à Junta Deliberativa do FUNCAP, que a encaminhará, com seu parecer, à Inspetoria
Geral de Finanças do Ministerio do
Interior.
Art. 3.0 f:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíções em contrario.
Brasília, 7 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da

Repúblcía..

O Presidente da República, no uso

EMiLIO G. MEDICI

das atribuições que lhe confere O artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Decreto-

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis vetzoso
José Costa Cavalcanti

----

DECRETO N9 68.119 -

DE

8 DE JUNHO DE 1971

Abre créctito suplementar aos Encargos Gerais cta Uniao, no valor de Cr$
5.000.000,00, -para retórço Cle aütaçao consignacta no vigente orçamento
O Prestdentc da Repúbjtca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8], item "":II, da Oonstatuiçâo, e da autorízação contida no artigo
Dº da Lei n Q 5.628, oo 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto aos Encargos Gerais da União o crédito suplemeptar de CrS 5.000.000,01) (cinco milhões de cruzeiros), para refôrço de
dotação orçamentária consignada ao Bubanexo 28.00 a saber:

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2S.02 -

Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

eis

1,00
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28.02.18.00.10'23 -

Financiamento de Atividades e Projetos

4.1.2. O -

Prioritários
Serviços em Regime de Programação Especial . .

5.000.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 25.00, a saber:

crs

25.00 -

MINISTÉRIO DA SAúDE

25.09 -

Superintendência de Campanhas de Saúde

Projeto 4.1. '2. O -

1,00

Pública
25.09.15.07.1.009

Serviços em Regime de programação Especial . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000.000

Art. 39 Est.~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispcfJiçôes em contrário.
Brasilia, 8 de junho de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República,
Eran.ro G. MÉDICI
José FUlvio Pécara
João paulo aos Reis -petroso
F'.

Rocna Lagoa

DECRETO NQ 68.720 JUNHO DE

DE

8

DE

1971

Cede à Emprêsa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) , o uso
tias terras que especifica, no Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

o Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituiçáo,e
tendo em vista o disposto nos artigos
64, § 3l?, 125 e 126 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946,
e o artigo 19 e seu parágrafo único,
do Decreto-lei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q l!: autorizada a cessão de
uso, à Emprêsa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), para Instalaçâo de uma Estação Repetidora
do Tronco de Telecomunicações Campo Grande-Rio Branco-Manaus, de
uma gleba medírxío quarenta mil metros quadrados (40.000m2), situada no
município de Diamantino, Estado de
Mato Grosso, em terras de propriedade da União, destinadas à Reserva
Indígena dos pareci, criada pelo Decreto nc 63.368, de 8 de outubro de
1968.
Art. 2Q A gleba, de que trata o artigo anterior, forma um quadrado de
duzentos metros (200m) de lado, en-

cravado na borda sul da citada Reserva. paralelo
margem norte da.
Rodovia BR-364, ficando a quarenta
quilômetros (40 kmj a leste do Rio
Juruema e cinqüenta quilômetros <50
km) a oeste do Rio verqe.
Art. 3Q Além da área acima discriminada, e para atender à construção
de obras complementares imprescindíveis à manutenção e ao funcionamento da Eataçâo Repetidora, a üntao
cederá à Emprêsa Brasileira de Telecoenunícaçõea (EMBRATEL), o uso de
maís duas faixas adjacentes: a) uma retangular de mil e duzentos metros <l.200m) de comprimento por
quarenta metros (40m) de largura, situada a duzentos metros (200m) a
oeste da gleba referida no artigo 2Q,
destinada à construção de um campo
de pouso para aeronaves; b) - outra
com cêrca de setecentos metros (700
metros) de comprimento por sete metros (7m) de largura, para a construção de uma estrada interligando a
BR-364, o campo de aviação e a Estação Repetidora.
Parágrafo único. As obras complementares de que trata êste artigo serão de uso privativo da Emprêsa Eraslleira de Telecomunicações (EJYIBRATEL) e da Fundação Nacional do índio, ficando vedada a entrada ali de
pessoas estranhas ao serviço, salvo se
munidas de prévia e expressa autorização da Fundação.
à
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Art. 49 A cessão de uso será formalizada através de contrato a ser
firmado pela Fundação Nacional do
índio, como delegada da União e gestora do Patrimônio Indígena, e a Emprêsa Brasileira de Telecomunicações,
convencionando-se nesse instrumento
a compensação que aquela, porventura, haverá desta, pelo uso da posse
indígena.
Art. 59 O prazo de cessão será por
tempo indeterminado, devendo a Emprêsa Brasileira de Telecomunicações
concretizar a destinação prevista no
artigo 19 , dêste Decreto, e concluir tôDECRETO N9 68.721 -

das as obras especificadas nos artigos
29 e 3'\ dentro do prazo de dois (2)
anos da assinatura do contrato de

cessão.
Art. 69 aete Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1971;
150~
da Independência e 839 da.
República.
G. MÉDICI
Armando Serra de Menezes
José Costa Cavalcanti
Hygino C. coreeus
EMíLIO

DE

8

DE JUNHO DE

1971

Abre ao Ministério da Educaçao e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Unimersitóríos, o crédito suplementar de cr$ 1.800.00'0,00, para
retorço de dotação consignada no uiçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
69 oa LeI n Q 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Assuntos trotversttànos, o crédito suplementar no valor
de CrS 1.S00.000,GO (um mílhào e oitocentos mil cruzeiros), para reforço ato dotaçeo orçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:

crs
15.00 -

1,00

MINISTllRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Departamento de Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
15.19.09.06.2.102 - Atividade a cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.5 ~ Fundações Instituídas pelo Poder Público
OS - Diversas. .
1.800.000
Art. 2Çl Os recursos necessários à execução dêste decreto deccrrerà., de'
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
15.19 -

o-s
15.00 -

MINISTllRIODAEDUCAÇAOECULTURA

15.22 -

Departamento de Ensino Fundamental

Atividade -

1,00

15.22.09.03.2.168

3.2.7.0 3.2.7.9 -

Diversas Transferências Correntes
Diversas. .

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

900.000

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -- 28.02.18.00.1.023
4.1.2. O -- Serviços em Regime de Programação Esw
pecíaí
Total. .

900.000
1.800.000
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Art. 39 O presente crédito, r-o orçamento próprio da Federação das
Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara obedecerá
seguinte
á

programação:

Cr$

55.00 -

MINiS'l'ÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

55.07 -

Federação das Escolas Federais Isoladas da
Guanabara

55.07.09.06.2.001 -

Administração e Manutenção do Ensino

1,00

1.800.000

Art . 49 Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasfüa, 8 de junho de 1971; 1509 da Independência e 830{ da República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Pasearinno
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO NQ 68.722 -

DE

9

DE

JUNHO DE 1971

Reclassijica e suprime junções gratificadas, bem como transforma em
cargos em comissão junções aroutíauaae no Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
2 Q, item IH, do Ato Institucional nv 8,
de 2 de abril de 1969, e no artigo 181.
item lII, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comíssão e das funções
gratificadas integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Educação e Cultura, resultante da adaptação à organização
administrativa estabelecida pelo Decreto nc 66.967, de 27 de julho de 1970.
Art. 2Q Ficam suprimidas, no Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Educação e Cultura, 2 (duas) funções gratificadas
de Inspetor Itinerante, Símbolo 3-J:i',
e 7 (sete) funções gratificadas de
Jrrspetor Assistente, Símbolo 3-F da
Diretoria do Ensino Comercial. '
Art. 39 A reclassificação de funções
gratificadas e a transformação em
cargos em comissão de funções gratificadas somente se efetivarão com a
publicação dos respectivos atos de
provimento, mantido. até então, o

preenchimento das funções gratificadas constantes da situação anterior
da tabela aprovada por êste Decreto.
Art. 49 O Secretário de Apoio Administrativo e os Diretores de Departamento contarão com Chefe de Secretaria e dois Assistentes e as Diretorias com Secretário Administrativo e Assistente.
Art. 59 O custeio das medidas de
que trata o presente Decreto continuará a ser atendido pelos recursos
orçamentários prórmos do Minist Srlo
da Educação e Cultura.
Art. 69 l!:ste Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971.;
150Q da Independência e 83Q Ja
República.
EMíiIo G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 11-6-71.

DECRETO NO 68.723
JUNHO DE 1971

9

DE

Declara de utilidade pública a Câmara de Comércio dos Países Latino-Americanos, com sede no EstadO
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item UI, da Constituição e aten-

DECRETO N9 68.725 -

dendo ao que consta do Processo
M.J. 56.871, de 1967, decreta:
Art. 19 :f: declarada de utilidade
pública, nos têrmcs do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regula~
menta aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Câmara de Comércio dos Países LatinoAmericanos, com sede no Estado da
Guanabara.
Art. 20( grste Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUNHO DE 1971

DE

9 DE

Declara de utilidade
pública o Lar
Antônio de Pádua, com sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituícão e atendendo ao que consta do Processo ..
M.J. 13.719, de 1970, decreta:
Art. 19 :f:: declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artígc 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1835,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto nuBrasília, 9 de junho de 1971;
mero 50.517, de 2 de maio de lS<31, o
1509
da Independência e 83 9 da
Lar Antônio de Pádua, com sede no
República.
Estado da Guanabara.
Art. 29 nstc Decreto entrará em
EMÍLIO G. MÉDICI
vigor na data de sua publicação, reAlfredo Buzaid
- -vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971;
150';>
da Independência e 839 da
República.
DECRETO N9 68.724
DE 9 DE
JUNHO DE 1971

Cancela autorização para funcionamento no Brasil õ-a Atlas Assurance
Company Limiteâ,

EMÍmo G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.726 -

o

Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição do Brasil,
decreta:
Art. 19 Ficam canceladas a autorízaçâo para funcionar '1C Brasil e a
respectiva Carta-Pnuente concedidas à
Atlas Assurance
Company Límited,
com sede em Londres, c.glaterra, a
partir da data da publícaçêc no Diário Oficial da Umâo, da certidão de
arquivamento, no órgão de registro de
comércio, dos atos referentes à incorporação do patrimônio líquido de
sua representação no Brash à Companhia Americana de Seguros, sua
sucessora em todos os seus direitos e
obrigações.
Art. 29 "&5te Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971;
da Independência e 83 9 da
República.
1509

EMÍLIO G.

1'.1ÉDICI

Marcus Vinicius Pratimí de Moraes

DE 9 DE

JUNHO DE 1971

Dispõe sôbre a constituição e o [uncionamento das Equipes Técnicas
de alto nível de que trata o art. 11
da Lei n. O 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constttuíção, decreta:
Art. 1.0 As Equipes Técnicas de alto
ntveí a que se refere o artigo 11 da
Lei n.s f, .645, de 10 de dezembro de
1970, serão constituídas e funcionarão, em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República
e Autarquia federal, junto ao respectivo órgão de pessoal e sob a presidência do dirigente do mesmo órgão.
Art. 2.° Compete aos Ministros de
Estado, aos dirigentes de órgãos integrantes da ..residência da República
e de Autarquias a designação dos
membros
das Equipes Técnicas de
que trata êste Der-reto, devendo a escolha recair em servidores que, pela
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Sua autoridade admmístratíva e capacidade recmca, estejam em condições
de exprtnur os objetivos do Ministerto,
do orgáo integrante da Presidência
da República e da Autarquia, com
vistas ao cumprimento do que estabelece a Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3." As Equipes Técnicas de alto
nível serão integradas, a critério das
autorfdactes competentes para a designação, de 3 (três) ou 5 (cinco) membros, inclusive o respectivo Presidente.
Art. 'to Os membros das Equipes
Técnicas de alto nível dedicar-se-ao
com prioridade às atividades específicas das mesmas Equipes.
Art. 5.° Caberá às Equipes Técnicas de alto nível, em estreita e permanente articulação com o órgão
Central do Sistema de Pessoal" que
orientará e coordenará as respectivas
atividades:
I ~ determinar quais os Grupos ou
respectivos' cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade para
implantação gradativa do Plano de
Classificação de cargos, observadas as
condições estabelecidas no artigo 8."
da Lei n. ° 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e as normas baixadas pelo
órgão Central do Sistema de Pessoal;
11 - onentar e supervisionar os levantamentos, estudos e análises índispensáveis à identificação dos cargos que devam ser incluídos no nôvo
Plano;
IH - determinar e coordenar os
estudos tendentes à elaboração das
especificações de classe, bem como a
fixação da lotação ideal para atender
às reais necessidades do Ministério,
órgão integrante da Presidência da
República e Autarquia,
tendo em
vista a nova estrutura e atribuições
decorrentes da implantação da Reforma Administrativa e a redução
quantitativa dos cargos existentes;
IV - superintender os trabalhos
relativos à estruturação dos Grupos e
à composição das Categorias Funcionais que devam integrá-los, bem
como à elaboração de sugestões sõbre
o estabelecimento de critérios seletivos que devam orientar a transposição ou transformação de cargos do
atual para o nôvo sistema e sõbre
provimento, ascensão e progressão
funcionais.

Art. 6.° Para cumprimento do disposto no artigo anterior, cada Equipe
Técnica de alto ntvej elaborará cronograma para a realização de seus
trabalhos, de modo a estarem COncluídos até 31 de março de 1972, observando-se, no estudo dos Grupos e
respectivas Categorias Puncíonais e
com vistas à escolha e definição de
prioridades para implantação do
nõvo Plano, o seguinte esquema:
I - Grupos especificamente relacionados com as atividades básicas do
órgão;
11 - Grupo de outras atividades de
nível superior;
111 - Grupo de Serviços Auxiliares;
IV - Grupo Artesanato;
V - Grupo de outras atividades de
nível médio.
Art. 7.° A medida que fôr sendo
ultimada cada etapa de trabalho. discriminada no artigo anterior, os resultados decorrentes, após aprovação
do Ministro de Estado ou Dirigente
de órgão integrante da Presidência
da República, serão encaminhados ao
órgão Central do Sistema de Pessoal
a fim de harmonizá-los com a orientação global traçada pelo Govêrno para
implantação da Lei n.? 5.645, de 18
de dezembro de 1970, e para o plano
de política salarial.
Art. 8.° A execução das tarefas necessárias à implantação da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, em cada Ministério, órgão integrante de Presidência da República e
Autarquia será atribuída a servidores
selecionados rigorosamente pela respectiva Equipe Técnica de al~<? nível,
considerados o grau de expenenCl:l e
conhecimento de
administração de
pessoal.
§ 1.0 Na escolha d0S servidores a qUI}
se refere êsbe artigo serão levados em
conta, preponderantemente, o exercício de chefia em unidades de classificação de cargos, lotação, promoção
e acesso ou a posse de certificado de
conclusão de cursos dessas especialidades realizados ou controlados pelo
DASP.
§ 2.° Cada Equipe Técnica de alto
nível indicará ao DASP até 10 (dez)
servidores escolhidos na forma do parágrafo anterior, com os respectivos
currículos, para serem submetidos a
treinamento específico.
~ 3.° O número de servidores, em
treinamento, de cada Ministério, or-
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gão integrante da Presidência da República e Autarquia não será superior e 5 (cinco) em cada turma;
§ 4.° Os servidores de que traca
êste artigo executarão, após o treínamenta referido no parágrafo segundo,
as tarefas que forem determinadas
pelas Equipes Técnicas de alto nível,
às quais incumbirá a supervisão, coordenaçâc te contrôle dos trabalhos.
Art. 9.° A participação nas Equipes
Técnicas de alto uivei e o desempenho
dos demais encargos a que se retere
êste Decreto constituirão título a ser
considerado para efeito de ascensão
e progressão funcionais.
Art. 10. O órgão Central do Siso
tema de Pessoal expedirá as instruções que forem necessárias para o
perfeito cumprimento das disposições
da Lei n." 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dêste Decreto, bem como
resolverá os casos omissos.

DECRETO N9 68.727 -
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Art. 11. f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogadac as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971;
150°
da Independência e 83° co.
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Armando de Brito
Armando Serra de Menezes
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinícius Pratini de M01'aes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Oorsetti

DE 9 DE JUNHO DE 1971

Dispõe sÔbre o Departamento de Pessoal do Ministério da Fazenda

O Presidente da República, no uso da atribuição que Ihe confere o artigo 81, item V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto
nv 67.326, de 5 de outubro de 1970, decreta:
_
Art. 19 O Serviço do Pessoal do Minlatérto da Fazenda passa a denominar-se Departamento de Pessoal do Ministério da Fazenda.
Art. 29 O Departamento de Pessoal é o órgão Setorial do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal, competindo-lhe as atividades de
gestão, execução e pesquisa de assuntos concernentes à administração de
pessoal, na área do Ministério da Fazenda.
Art. 39 O atual cargo de provimento em comissão, do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, c.e Diretor do Serviço do pessoal, símbolo
4-C, fica transformado em Diretor-Geral do Departamento de Pessoal do
Ministério da Fazenda, símbolo l-C.
Art. 49 Ficam criados, provisoriamente, os Serviços Regionais de Pessoal
do Ministério da Fazenda em Brasília (D.F.) e no Estado da Guanabara,
subordinados ao Departamento de Pessoal do Ministério da Fazenda.
Art. 59 Ficam extintas as 59 funções gratificadas do Serviço do Pessoal
da Fazenda e 29 funções gratificadas abaixo relacionadas, da ex-Diretoria
da Despesa Pública, a contar de 30 dia·c; após a publicação dêste Decreto:
2 funções de Assessor

.
.
Chefe do Serviço de Inativos e Pensionistas
.
Chefe da Seção de Inativos
.
Chefe da Seção de Pensionistas do S. 1. P
.
Encarregado da Turma de Legíslacâo e Jurisprudência .
Encarregado da Turma de proventos de Servidores Associados da CAPFESP
, .. .
.
Encarregado da Turma de Revisão de Processos de Aposentadoria . .
.
Encarregado da Turma de Apostila ........•.............

símbolo
símbolo
símbolo
símbolo
símbolo

3-F
2-F
4-F
4,-F
9-F

símbolo

9-F

símbolo
símbolo

9-F
9-F
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Encarregado da Turma de Abono Provisório e Disponibilidade .
. ..
Encarregado da Turma de Expedição de Títulos de Inativi-

símbolo

9-F

símbolo 9-F
dade .
Encarregado da Turma de Dupla Aposentadoria
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Cadastro
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Concessão e Defesa da Fazenda símbolo 9-F
Encarregado da ll;l- Turma de Pensões
. símbolo 9-F
Encarregado da 2~ Turma de Pensões
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Titulos e Apostilas
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Cadastro
. símbolo 9-F
. símbolo 14-F
Encarregado da Turma de Serviços Auxiliares
Encarregado da Turma de Servícos Auxiliares
. símbolo 14-F
Chefe da Seção Financeira c de Cadastro do Serviço i de
Oontrôle . .
. símbolo 4-F
Encarregado da 1~ Turma de Aposentados .••••••••....... símbolo 9-F
Encarregado da 21J. Turma de Aposentados
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Pensionistas
. símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Salário-família, Auxílio Funeral e
Gratificação Adicional ..... ,........................... símbolo 9-F
Encarregado da Turma de Cheques
símbolo 9-1'1
Chefe da Seção de Contrôle do __ Bervíço de Contrôle
símbolo 4-F
Encarregado da Turma de Serviços Auxiliares
símbolo 16-F
Encarregado da Turma de Servrccs Auxiliares
símbolo Iô-F'
Art. 69 Ficam criadas as runções gratificadas, relacionadas no Anexo,
correspondentes ao Departamento oe Pessoal do Ministério da Fazenda.
Parágrafoúníco. As funções gratificadas de Que trata êste artigo terão
as suas atribuições definidas no Regimento do Departamento de Pessoal do
Ministério da Fazenda.
Art. 79 As despesas decorrentes do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Orçamento do Ministério da Fazenda.
Art. 89 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir os atos que se
fizerem necessários à aplicação dêste Decreto,
Art. 99 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
O"

0.0

•••••••••

_0'

••

•

•••••••••.••••••••

0.0

••••••••

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio

Pécora

O anexo mencionado no art. 'fiQ foi publicado no Diário Oficial de 11
de junho de 1971.
DECRETO N'? 68.728 JUNHO DE 1971

DE

9

DE

Provê sôbre a política do livro técnico
e do livro didático e dá outras providencias.

O Presidente da República, no üSO
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In e V da Constdtutçào,
e tendo em vista o disposto nos artigos
145 e 146 do Decreto-lei nc 200, de 21)
de fevereiro de 1967, decreta;
Art. J9 O incentivo.
orientaçâc.
coordenação e execução das atividades do Ministério da Educação e Cut

tura, relacionadas com a produção, a
dtstrrbuíçâo de livros técnicos e de Iívroa
cnoat.cos, a que se refere o Decrete
nc 59.355, de 4 de outubro de 196b,
passam à competência do Instituto,
Nacional do Livro.
parágrafo único. Para o atendiment
dessa finalidade cabe ao InstiLuto
Nacional do Livro:
1 - Definir, quanto ao Livro 'I'ecnico e ao Livro Didático, as díretrtzes
para a rormulaçâo de programa ecntonal e planos de ação do Ministério
da Educação e Cultura;

edição, o aprimoramento e a
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II - Autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes com entídades públicas e particulares e com
autores, tradutores e editores, gráficos, distribuidores e üvreíros:
III - Autorizar a concessão de auxíllos e a prestação de assistência técnica, aprovando os relatórios sôbre
Sua aplicação ou desenvolvimento;
IV Promover estudos e prestar
a assistência que lhe fôr solicitada,
tendo em vista as fínalidadee previstas neste Decreto;
V Colaborar com outros órgãos
públicos ou particulares, de objetivos
idênticos, equivalentes ou correlatos;
VI Examinar e aprovar projetos específicos de trabalhos que ihe
sejam submetidos sôbre o livro técnico e livro didático.

Art _ 2Q OS recursos financeiros depositados no Banco Central da República em nome da comissão do Livro
Técnico e do Livro Didático
.
(COLTED), criada pelo Decreto número 59.355, de 4 de outubro de 1966,
continuarão a ser contabilízados por
êsse Banco, em conta em nome do
Instituto Nacional do Livro.
Parágrafo único. As contas bancarias existentes no Banco do Brasil
S. A., em nome da comissão do livro Técnico e do Livro Didático
(COLTED), passarão à responsahíltdade do Instituto Nacional do Livro,
que as movimentará.
Art. 3Q Fica revogado o Decreto número 59.355, de 4 de outubro de 1966,
transferindo-se para o Instituto Nacional do Livro o pessoal, acervo e outros recursos financeiros alocados à
Comissão do Livro Técnico e do "Livro Didático (COLTED).
Art. 4Q üste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de
junho de 197~;
1509 da Independência e 83Q da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DECRETO NQ 68 _729 -

DE 9 DE

JuNHo DE· 1971
Redistrtbui cargo, cvm o respectivo
ocupante, para a Universidade Federal Fluminense, e dá outras pro-

-aaêncuie .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 21(, do Decreto-lei nv 200, de :.l5
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1Q Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- da Universidade Federal Flumínense.. um cargo de Escriturário, código
AF-202.8.A, ocupado por Adernar da
Costa Rocha, do Quadro de Pessoa!
-::.. Parte Especial do Ministério das
Minas e Energia, mantido o regime
jurídico do funcíonàrro.
Art. 2Q A redistribUição de que tca..
ta êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
mquértto administrativo ou revisão ao
enquadramento, venha a ser ccosicerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do M1nístérto das Minas e Energia remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, ao
contar da publicação dêste Decreto,
ao da Universidade Federal Fluminense o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo Iv.
Art , 4Q O ocupante do cargo ora
redístrfbuído
continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal Fluminense
consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 5Q gste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971 ;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

José FláVio Pécora

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho

AntónioDias Leite Junior
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DECRETO N9 68.730 -

DE

9

DECRETO N9 68.732 -

DE

Concede autorização a sociedade

se~

çumuiora estrangeira para aumentar
o capital
BraSil.

de suas

operações no

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° :É: concedida autorização a
The Yasuda Fire and Marine Insurance Company Limited, com sede em
Tokío, Japão, autorizada a funcionar
no Pais pelo Decreto nc 46.257, de 22

de junho de 1959, para aumentar o
capital destinado às suas operações
de seguro no Brasil, de Cr$ 500.000,00

(quinhentos mil cruzeiros) para ....

Cr$ 570.000,00 (quinhentos e setenta

mil cruzeiros), conforme deliberação
de sua Diretoria, em reunião realizada
em 26 de junho de 1970.

Art. 29 &Ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições .em contrário.
Brasília. 9 de junho de 1971'
1509 da ' Independência e 839 dá
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratsni de Moraes

DECRETO N9 68.731 -

DE 9 DE

JuNHo DE 1971

Revoga o Decreto nQ 68.127 àe 28 de
janeiro de 1971.
'

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111, da Constituição, decreta:

Art. 19 Fica revogado, a partir desta data o Decreto no 68.127, de 28 de
janeiro de 1971, que designou o Diretor da Faculdade de Direito da '"711iversidade Federal do Piauí para responder pela Reitoria da mesma UnIversidade.
Art. 29 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de junho de
197~ ;
1501,1 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Ja.rbas G. Passarinho

DE 9 DE

DE 1971

JUNHO

JUNHO DE 1971

Concede à emprêsa Chrysler Corpo..
ration autorização para tumcionar
na República Federativa do Brasil
sob a denominação social de Chrysler Corporation do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 'rrr, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n.« 2.1)27,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1.0 f: concedida à empresa
Chrysler Corporation, com sede na cidade de Detrott, Estados Unidos da
América, autorização para funcionar
na República Federativa do Brasil, sob
a denominação social de Chrvsler Corporatíon do Brasil, com o objetivo de
indústria automobilística, fixado em
Cr$ 50.800.000,00 (cinqüenta milhões e
oitocentos mil cruzeiros) O capital destinado às atividades da filial brasileira, consoante resolução adotada por
sua Diretoria, em reunião realizada a
11 de março de 1971, mediante as cláusulas que a êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a
mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor,
ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da presente autorização.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1971.;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N. °

68.733 - DE 11 DE
DE 1971

JUNHO

Aulul ífta o tunctonamentc da Escola
de Educação Física de ttaietmmça,

s.

P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item UI. da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.v 842,
de 9 de setembro de 1969, tendo em
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vista (J que consta do Processo número CFE 154-71, do Ministério na
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1. Fica autorizado o funcionamente da Escola de Educação Ffsic::t.
de Itapetínlnga, mantida pela Fundação Karnig Bazarian, sediada em
Itapetinínga, Estado de São Paulo.
Art. 2. };::ste Decreto entrará em
'Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 11 de
junho de 1971;
J 50° da Independência e 83° da
Q

Jtcpúblíca-

EMÍLJ.v G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.734 - ns 11
JUNHO DE 1971

DE

__

-

Regulamenta o Decreto-lei n9 1.174,
de 11 de junho de 1971, dispõe' sôbre
o estudo dos projetos de indústrias
de construção e reparos navais e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:

Art. 19 As atríbuiçôes de que trata
o artigo 19 do Decreto no 53.997, de
3 de junn. de 1964, passam para o Miaaíatério da Indústria e do Comércio,
de acôrdc com os têrmos do Decretolei ns 1.137 de 7 de dezembro de
1970.

Art. 29 Nas análises de projetos
tie implantação, ampliação e reaparelhamento das índústrtas de construção e reparos navais, o parecer oficial
do vüntsténo dos Transportes, nos
aspectos qUE' visem a assegurar a contânuidade e regularidade de produção
à indústria de construção e reparos
navais no Pais, será dado pelo seu
representante- no Grupo Setorial que
trata de construção e reparos navais
no Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria e
do Comércio.
Art. 39 Para fins do artigo 1Q do
Decreto-lei nv 1.174. de 11 de junho
de 1971 a Superintendência Nacional
da Marinha Mercante - SUNAMAM
- fornecerá ao Ministério da Indústria e do Comércio a relação das máquinas equipamentos e materiais des-

o'

tinados ao "Programa de Construção
Naval 19'71/1975" que serão importados com financiamento externo.
S 1Ç> O Conselho de Desenvolvimento Industrial, através de SUa Secretaria Geral, emitirá a relação final
dos equipamentos e materiais aprovados, dentro de até 60 dias da data
de apresentação da relação mencionada no caput dêste artigo.
S 2Ç> Decorrido o prazo mencionado
no parágrafo anterior sem a emissão
da relação final dos equipamentos e
materiais aprovados, a relação mencionada no caput dêste artigo será
considerada automàtícamente aprovada.
§ 39 Quando se tratar de embarcações financiadas pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante
SUNAMAM - a relação mencionada
no caput dêste artigo, depois de aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial e pela SUNAMAM
fará parte integrante dos contratos
de construção.
Art. 49 A autorização para a importação dos equipamentos e materiais constantes da relação final mencionada no artigo 3'? será concedida
pelo Ministério da Indústria e do
Comércio, através da Secretaria do
Conselho de Desenvolvimento Industrial, dentro de 10 dias úteis da data
de apresentação das Guias de Importação respectivas.
Art. 59 í:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publíeaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Mário David A ndreazza
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

N°

68.735 1971

DE

11

DE

JUNHO DE

Publica

os

indices

ee atualização

moneuiría dos salârios dos últimos
24 (vinte e quatro) meses. na forma estabelecida na Lei n° 5.451, de
12 de junho de 1968, e dâ outras
providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o d.r~
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tendo em vista o disposto no § 2° do

EXECUTIVO

DECRETO N.? 68. 736 ~
JUNHO DE 1971

DE

14

DE

artigo 1° da Lei n- 5.451, de 12 de

junho de 1968, decreta:
Art. 1(1 Para reconstituição dos salários reais médios dos

últimos 24

(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2° do artigo 1(1 da
Lei n'' 5.451, de 12 de junho de 1968,

serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os acõrdos coletivos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vígên-

cia termine no mês de junho de 1971
Mês -

Coeficiente

Junho de 1969
Julho de 1969 ...........•....
Agôsto de 1969 ...............•
Setem bro

de 1969

1,48
1.43
1.4-1

•••••••. ••••

1,4r)

Outubro de 1969
Novembro de 1969
Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Pevererrr, de 1970
Março de 1970
Abril de 1970
Mato de 1970
Junho de 1970 •...............
Julho de 1970
Agôsto de 1970
Setembro de 19'70
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
~. . . . . . . . . .
Abril de 1971
-:-......
Maio de 1971

1.37

1,35
1,33
1.31
1.28
1,26
1,24
1,23
1,21
119
1 In
1,14
112
l' I O
1.0G
t.OR

1,06
1,04
1,03
1.02

Concede permissão, em caráter permanente, à em-prêea Plastic Foíl
Indústria e Comércio de Plásticos
Ltda., sediada no Estado de São
Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos.

O Presidente da República Federativa do Brasil, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 81, item III,
ca Const.tuícâo e tendo em vista o
disposto no artigo 7.°, § 2.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
c.omtngos e nos dias feriados civis e
relialosos. a emprêsa Plast!c Foi!
Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, sediada no Estado de São
Paulo, nas Seções de Extrusão-Sõpro,
Impressão, Corte-Solda, Injeção e
Serviços Auxiliares de sua fábrica localizada no Centro Industrial de
Jurubatuba, Bairro de Santo Amaro
na Capital do referido Estado, obser~
vadas as disposições legais vigentes,
sobretudo as de proteção ao trabalho,
no referido estabelecimento industrial.
Art. 2.° O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI
Armando de Brito

Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valôrea obtidos
pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rpvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 197J ;
da Independência e 83Q da
República.
1509

EMÍLIO

G. MEDICI

Armando de Brito

DECRETO N.O 68.737 ~
JUNHO DE 1971

DE

14

DE

Declara de utilidade pública o Lar
Alice Kinsolving com sede em Viamão. Estado do Rio Grande do

Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição 8
atendendo ao que consta do Processo
MJ 59.715, de 1968, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei n,v 91, de 28 de agôsto de 193-5,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto
TI.O 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Lar Alice Kinsolving com sede em
Viamão, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 2.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor. na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Indústria e do
Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Bras1lia, 14 de junho de 1971;
150° da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO

JUNHO

DE 14 ua

DE 1971

Redistribui cargo do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil,
com o respectivo ocupante, para o'
Ministério da Indústria e do Comércio.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no nrtigo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redlstrfbuído. para o
Quadro de Pessoal - Parte Pernanente - do Ministério da Indústria e
do Comércio, um cargo de Auxiliar
de Portaria código GL-303. 7.A, com o
respectivo ocupante José de Ríbamar
Souza, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
(DASP).

Art. 2° A redistribulçâo de que
trata êste Decreto não homologa sttuação que, em virtude de slndícância, ínquertto admtnístratrvo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas adminístratavas em vigor ,
Art. 3° O órgão de pessoal do Departamento Administrat1vo do Pessoal Civil remeterá ao do Ministério
da Indústria e do Comércio, no prazo de 30 (trmta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, os assentamentes funcionais do servidor mencionado no artigo 1°.
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redístrlbuído continuará a -rerceber
os seus vencimentos e vantagens pelo

G.

MÉDICI

Marcus V i n i c i u s
Moraes

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68.738 -
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DEORETO N9 68.739

Pratirü

de

DE 14 DE

JUNHo DE 1971
Vonceae reconnecimento ao Instituto
de Psicologia da Universidade Católica de Campinas, SP.

O Presidente da República, usando

atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II. da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1969, tendo em
vista o que COnsta do Processo número
CFE-l. 735-70, do Ministério da Educação e Cultura decreta:
Art. 1'? ~. concedido reoonhecimento
eo Instituto de Psicologia da Universidade Católica de Campinas, mantida pela Sociedade Campineira de
Educação e Instrução, sediada em
Campinas. Estado de São Paulo.
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1971;
150'" da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

üas

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.740 -

DE 15 Di:

JUNHO DE 1971
Declara de utilidade pública o Colégio Nossa Senhora AuxiZiaCZOra
(Carmo), Com sede em Vitória, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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DECRETO N° 68.742 JUNHO DE 1971

tigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processe
MJ 39.476, de 1969, decreta:
Art. F' lI: declarado de utilidade pública, 1:0S têrmos do art. 1Q da Lei
91, de 28 de agôstc de 1935, combinado com o art. 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto 50.517, de 2
de maio de 1961, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (Carmo), com sede
em Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68.741

DE

15

DE

JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Lar
de Velhos "Irmã Terezintui", com
sede em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81! item lU, da Constituição e atendendo ao que consta. do Processo MJ56.267, de 1970, decreta:
Art. 1°. E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50 ...7, de 2 de maio de 1961,
o Lar de Velhos "Irmã Teresinha"
com sede em Píndamonhangaba, Estado de Sâo Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 15 de junho de 1971;
da Independência e 83° da
República.
EMiLIO U. MEDrCI
150"

Alfredo Buzaid

DE

15

DE

com o respectivo
Redistribui cargo,
ocupante, para o Quadro de Pesectü
do Ministério do Trabalho e Previoutras provtdência Social, e dá
dências.

o Presidente da República, t.sando
das atríbuíçõee que lhe confere o artigo 81, item IH, da. constmncáo. e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§

29, do Decreto-Ieí nc 200, de 25 de

fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistríbuíuo, para o
Quadro de pessoal - Parte Suplementar - do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, um cargo de
Administrador de Pôsto de Bubsístêncía, código AF-104.14, com o respectivo ocupante, José Rosário de Olíveíra, integrante de iguais Quadro e
Parte do Ministério da Marinha.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser consícterada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 3'9 O órgão de pessoal do Ministério da Marinha remeterá ao do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, dentro do prazo de 30 dias, a
contar da publicação dêste Decreto, os
assentamentos individuais do servidor
a que se refere o artigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a perceber OG
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério do Trabalho e Previdência Social consigne os recursos necessários ao pagamento da d-espesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 &te Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1971;
da Independência e 83° da
República.
150º

EM1LIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Armando de Brito
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DECRETO N.o 68.744

Dl:

JUNHO DE

JUNHO DE 1971

DE

15

DE

1971

Retifica os Decretos ns. 65.974, de 29
de dezembro de 1969, 63.465, de 22
de outubro de 1968, 63.624, de 14 de
novembro de 1968 e 64.408, de 25
de abril de 1969, que aprovaram os
enquadramentos do pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23, da Lei ,.0 4.069, de 11 de
junho 1e 1962, do Ministério
~ia
Saúde, e dá outras providências.

Aproveita servidor em dispontlJilidade e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere G artigo 81, item IH, da Constítulçáo, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto DO
§ 2° do artigo 99 do Decreto-Icí número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arArt. 1° Fica aproveitada no cargo
tígo 81, item IH, cía Constituição, e
de Escrevente-Datilógrafo, código .•
tendo em vista o que consta do paAF-204.7, do Quadro de Pessoal rágrafo único do artigo 23 da Lei núParte Permanente - do Mlniaterio __ mero 4.069, de 11 de junho de 19ô2
das Relações Exteriores, em vaga dee do Processo n.v 6.673, de 1970, do
corrente da nomeação de Ieda CaDepartamento Administrativo do Pesvalcanti Xavier para outro cargo,
soal Civil, decreta:
Maria de Lourdes Alves Coutinho,
colocada em disponibilidade em carArt. 1.0 b'ícam retificadas na forma
go de igual denominação do Quadro
dos Anexos as tabelas numéricas e l-ede Pessoal do Instituto de PrevidênIações nominais que acompanham os
ela e Assistência dos Servidores do
Decretos ns . 65.974, de 29 de dezemEstado (IPASE), respeitado :J regrme
bro de 1969, 63.465, de 22 de outubro
.
d f
. ári
de 1968, 63.624, de 14 de novembro de
1968 e 64.408, de 25 de abril de 1969,
jurídico anterior a uncion: na.
Art. 2° O órgão de pessoal do Insque aprovaram os enquadramentos do
tituto de Previdência e Assistência
pessoal oenefícíado pelo parágrafo
dos Servidores do Estado remeterá
único do artigo 23 da Lei n.s 4.069, de
ao do Ministério das Relações Bxte11 de junho de 1962, do Ministério da
rjores, no prazo de 30 (trinta) dias,
Saúde, para efeito de serem sanadas
a contar da publicação dêste Decreto,
incorreções havidas no respectivo proas assentamentos funcionais da sercessamento e corrigidas omissões de
vídora mencionada no artigo 1°.
enquadrandos.
Art. 30 O disposto neste Decreto
Parágrafo único. Os valôrea dos nínão homologa situação que, em virveís de vencimentos dos cargos constude de sindicância, inquérito admítantes da retificação de que trata êste
nístratívo ou revisão de enquadraartigo são os previstos no Anexo I da
Lei n.« 4.069, de 11 de junho de 1962,
menta, venha a ser considerada nula,
reajustados por leis posteriores.
ilegal ou contrárla a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 2.° A partir de 29 de junho
de 1964, os cargos a seguir indicados,
Art. 4° í!:ste Decreto entrará em
constantes dos anexos mencionados no
vigor na data da sua publicação, reart. 1.0 dêste Decreto, mantidos os
vogadas as disposições em contràrro.
respectivos ocupantes, ficam reclasaíficados, de acôrdo com O disposto no
Brasília, 15 de junho de l!)71;
art. 9.° e 43 da Lei n." 4.345, de 26
de junho de 1964, a saber:
150.c da Independência e 83.° da
a) o de Professor de Ensino EspeRepública.
cializado, EC.509.14.A, no nível 19;
EMÍLIO G. MÉDICI
b) os de Farmacêutico, TC. 701.,
nível 17.A, Cirurgião Dentista,
Mário Gibson Barboza
TC.901.17.A e Assistente Social,
TC.1.301.17.A, no nível 20.A;
Armando de Brito
o
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c) O de Zoólogo, TC.406.17.A, no
nível 19.A;
d) os de Médico, Te.aOl.!7 .A, s
Médico Sanitarista, TC.805.17.A, no
nível 21 A.

Art. 3.0 Fica retificado, a contar
da publicação do Decreto-lei número
299, de 28 de fevereiro de 1967, o enquadramento dos servidores incluídos

por êste Decreto em séries de classes
ou classes singulares pertencentes ao
Grupo Ocupacional P.1.700 - Medicina, Farmácia e Odontologia - do

Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministéno da Saúde, na seguinte forma:
a) os ocupantes dos cargos de A~
sistente de Enfermagem. P . 17ü1.13.A,
Auxiliar de Enfermagem, P.1.7ü2.8.A e
Enfermeiro Auxiliar, P .1.706 .S.A, pa-.
ra Auxiliar de Enfermagem,
P.1.701.13.A;
b) os ocupantes dos cargos de Auxiliar de Necropsía, P.1.704.8, para
Auxiliar de Necropsia, P.1. 708, nível 9;
c) os ocupantes dos cargos de Prâtlco de Farmácia, P .1. 712.8,
para
Prático de Farmácia, P.1.702.10.A.
Art. 4.° Os cargos de Atendente,
P. 1.703.7, e seus ocupantes são classificados como Atendente, P.1.709.9, a.
partir de 28 de fevereiro de 1967, devendo ser suprimidos,
automàtlcamente, à medida que vagarem, de
acôrdo com o disposto no artigo 2.°,
§ 1.0, do Decreto-lei n,« 299, de 28 de
fevereiro de 1967.
Art. 5.° Ficam incluídos na série de
classes de Médico, TC.801.17.A, a partir das datas de registro dos respectivos diplomas nos Conselhos Regionais de Medicina competentes, Eurídes Calmo Xavier, Idir Casta Rlbeiro, Leonidas pereira, Wanderley
Andrade Valentim e relacionados, na
qualidade de Interno Acadêmico, como
ocupantes de funções a classificar pzlo Decreto n." 65.974, de 29 de dezembro de 1969.
Art. 6.° Fica incluído na série de
classes de Médico,
TC.801.21.A, a
partir da data de registro do respectivo diploma no Conselho Regional
de Medicina competente, Adelmo Borges Brandão, e relacionado pelo Decreto n.v 65.974, de 29 de dezembro de
1969, como ocupantes da função a
classificar de Interno Acadêmico.

Art. 7.° Fica igualmente incluído na.
série de classes de Médtco Psíquíatra,
TC. 803.21. A, a partir da data de registro do respectivo diploma no Conselho Regional de Medicina competente, Iracema Pinto do Amaral, e relacionada pelo Decreto n.s 65.974, de
29 de dezembro de 1969, como ocupante da função a classificar de Auxiliar
Técnico Acadêmico.
Art. 8.° A partir de 29 de junho de
1964, os cargos de Médico, TC. 80.1.. ,
nível 17.A, em que são enquadrados
Eurides Calmo Xavier, Idir Costa Hibeiro. Leonidas Pereira, Wanderley
Andrade Valentim, ficam reclasstjtoados no nível 21.A, mantidos os respectivos ocupantes.
Art. 9 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram:
0

a) a partir de 1.0 de junho de 1964,
para os beneficiados pelo art. 9.° .ra
Lei n," 4.345, de 26 de junho de 1964; e
b) a partir de 28 de fevereiro de
1967. para os beneficiados pelo Decreto-lei n.s 299, de 28 de feveretro

de 1967.

Art. 10. O enquadramento a que
alude o artigo 1.0 dêste Decreto não
homologa situações funcionais que, em
virtude de denúncia, sindicância ou
ínquértto administrativo, sejam consideradas nulas, ilegais ou contrárias
a normas administrativas em vigor.
Art. 11. O órgão de pessoal competente expedirá atos declaratórios das
situações individuais decorrentes do
enquadramento ora aprovado, correndo a despesa com a execução dêate
Decreto à conta dos recursos próprios
do Orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 12. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

F. Rocha Laçôa

Os anexos mencionados no art. la
foram publicados no D.a. de 17-6-71.
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DECRETO N9 68.745 -

DE 15 DE JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da
comcomnia Vale do Rio Doce, cs úreas que menciona

O Presidente da República, usando da atrlbuíçâc que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Corastdtuíçâo, e nos termos do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de W41, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utaüdade pública, para fins de desapropriação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, faixas de terras situadas
nos munícípíos de Serra, Fundão, Ibíraçu, Colatdna e Baixo Guandu. no
Estado do Espirito Santo, e nos munícíptos de Aimorés, Ituêta, Conselheiro
pena, 'I'umírttínga, Governador Valadares, Coronel Fabrtcíano e Antônio
Dias, no Estado de Minas Gerais, necessárias à duplícaçâo e sinalização de
trechos da Estrada de Ferro Vitória a Minas, compreendendo imóveis alodíaís, urbanos e rurais e cíomtnto útil de terrenos porventura foreiros, inclusive benfeitorias e construções neles existentes. perfazendo a área aproximada de 12.400.000 metros quadrados, da qual já esta excluída a faixa
atualmente ocupada pela via-férrea e de propriedade e posse da Companhia
Vale do Rio Doce.
Art. 29 As áreas a que se refere êste Decreto são envolvidas por poligonais, para as quais foi adotada a projeção UTM (Universal Transverse
Mercator) e cujos vértices têm as seguintes coordenadas:
_ POLIGONAL I -

vtRTICES
J.O
AI
A2
3
A4
B5
B4
B3
B2
B1
BO
AO
_~

ABCr3SAS

7.780.330
7.780.790
7.781, 570
7.782.140
7.783.240
7.783.190
7.782.430
7.781.870
7.781.565
7.780.745
7.780.350
7.780.330

ORDENADAS

351.290
351,435
351.360
351.540
350.850
350.715
350.730
350.990
351.275
351.355
351.230
,351.290

- POLIGONAL II

VtRTICES
AO
1\:1.
1\2
A3
B2
El
BO
1\0

ABCISSAS
7.799.215
7.799.950
7.800.300
1.800.840
7.800.890
7.800.315
7.799.260
7.799~2l5

ORDENADAS
356.395
356.780
357.090
357.215
356.975
356.855
356.300
356;395

- ?OLIGONAL 111 Y~RTICES

ABCISSAS

AO
A1
B5
B4
B3
B2
B1
BO
AO

7.812.150
7.815.045
7.816.055
7.815.690
7.814.890
7.813.345
7.813.120
7.812.155
7.812.150

ORDENADA:)
356.380

356.785
356'1)0
356.675
356.490
356.370
356.225
356.295
356.380

- "POLIGONAL IV' -

VtRTICES

ABqSSAS

ORDENADAS

A 23

7.818.905
7.819.775
7.820.41.5
'7.820.675
7.821.200
7.821.585
7.822.155
7.822.300
7.822.235
7.822.465
7.823.425
7.825.550
7.825.785
7.826.515
7.826.615
7.826.44Ó
7.826,005
7.825.820
7.820.000
7.826.985
7.828.000
7.828.770
7.829.585
7.830.110

A 24
A 25
A 26

7.830.390
·7.830.660
7.831.535

357.310
357.655
357.295
356.165
355.105
354.810
354.540
354.265
353.790
353.510
353.240
352.615
352.5.95
352.395
352.240
351.500
350.890
349.950
349.720
349.705
349.295
349.440'
349.100
349. 095
349.270
349.120
349.045

~

AO
A~

A2
A3
A4
A5
Ao
A7
A8
A9
A ~O
AU
A ~2
A ~3
A 14
A 15
A ~6
A 17
A 18
A 19
A 20
A21
A 22

A 27
A 28
A 29
A,30
A 31
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
A

37

A 38.

A 39
A 40
A41
A. 42
,A 43
A 44
A 45
A 46
A 47
A 48
A 49
A 50
A 51
:B 42
:B 41
:B 40
:B 39
:B 38
:B 37
:B 36
B 35
, :B 34
B 33
B 32
B 31
B 30
B 29
B 28
B2T
B 26
B 25
B 24
B 23
:B'22

7.832.655
7.833.100
7.836.170
7.836.590
7.837.215
7.837,l85
7.837.815
7.838.250
7.838.160
7.838.245
7.838.795
7.838.915
7.'839.100
7.839.205
7.839.825
7.840.160
7.840.280"
7.840.995
7,.841.435
7.841.210
7.841.380
7.841.500
7.841.200

7.841.190
7.841.325
7.841.235
,7.841.035
7.841.370
7.841.250

7.841.095
7.841.305
7.840.875
7.840.235
7.840.065
7.839.750
7.838.945
7.838.695
7.838.065
7.838.005
7.838.045
7.837.905
7.836.985
7.837.010
7.836.485
7.836.145
7.834.855

349.045
349.105
349.670
349.465
348.460
348.170
347.610
347.410
346.695
346.215
345.170
344.700
344.500
344.080
343.520
342.995
342.645
34l.855
341.080
339.•760
338.980
338.120
337.555
337.365
337.100
337.055
337.445
338.090
338.965
339.775
341.015
341.770
342.465
, 342.955
343.450
344.170
345.130
346.345
346.715
347.065
347.390
,48.215
348.500
3490350
349.515
349.2.75

B
B
B
B

21
20
19
18
'B 17
B 16
B 15
B 14
B 13
B 12
B11
B 10
B 9
B 8
B 7
B 6
B 5
B 4
B 3
B 2
Bl'

B O
A O

7.832.270
7.829.585
7..828.790
7.828.045
7.827.110
7.825.890
7.825.680
7.825.915
7.826.335
7.826.440
7.826.175
7.824.435
7.822.185
7.822.090
7.821.900
7.821.535
7.821.180
7.820.550
7.820.305
·7.819.890
7.819.615
7.818.940
7.818.905

348.800
348.955
349.210
349.135
349.535
349.545
349.815
350.985
351.580
352.025
352.370
352.755
353.485
354.155
354.510
354.685
355.000
356.155
357.220
357.455
357.485
357.215
357.310

_ POLIGONAL V -

vJ!RTICES

ABCrS8AS

ORDENADAS

A O
Al
A 2
A3
A 4
A 5
:B 5
B 4
B 3
B 2
Bl
Br

7.838.485
7.838.485
7.838.895
7.838.785
7.839.045
7.839.620
7.839 •.545
7.838.950
7·.838.595
7.838.675
7.838.375
7.838.380
7.838.485

322.190
321.725
321, 295
320.905
320.325
319.640
319.570

}

320.270

321.065
321.365
321.675
322.195
322.19ó

-

POLIGONAL VI -

Vl!R'!ICBS

ABCISSAs

A.O
A1
A 2
A 3
A 4
A5
A 6

7.839.340
7.839.470
7.839.450
7.839.360
7.8390380
7.839.700
7.840.105
7.840.395
7.840.485
7.840.675
7.840.660
7.841.140

AT
AS
A9
AlO
All
A 12
A 13
A:L4
A 15
A 16
A 17
A 1.8
A'19
A 20 .
A21
B 19

B 18
B 17
B 16
B 15
B14
813
BU

BU
B
B
B
B

10
9
8

7
B 6
B 5
B 4
B 3
B 2
BJ.
B O

A O,

7.841.2~

7.841.315
7.841.405
7.841.745
7.841.920
7.842.110
7.841.900
7.842.180
7.842.420
7.842.455
7. 842. 03.
7.842.105
7.841.860
7.841.995
7.841.825
7.841.655
7.8410340
7.841.220
7.841.185
7.841.025
7.840.495
7.840.390
7.8400310
7.840.020
7.839.620
7.839.245
7.839.240
7.8390360
7.839.380
'7.839.265
7.839.340

ORlOlADAS

309.760
309.495
309.320
309.170
308.885
308.445
308.070
307.545
307.185
306.820
306.570
306.105
305.890
305.425
305.085
304.535
304.015
303.005
302.505
302.075
301.785
301.625
:30l~265,

302.005

302.540
303.070
303.985
304.500
305.000
305.500
305.790
306.075
306.595
307.165
307.490
308.015
3080380
308.895
309.075
309.285
309.435
309.725
309.760

- 'POLIGONAL VII -

VJ!RTICES

ABCISSAS

ORDENADA.S

AO

7.841.595
7.841.855

288.445

A~

A2
A3
A4
A5
B4
B3
B2
B~
BO
AO

7.842~070

7.842.505
7.843.735
7.843.665
7.843.605
7.843.575
7.842.'415
708410815

7.841. 515
7.841.595

287.815
287.490
286.960

284.730
284.520
284.540
284.820
286.910
287.645
288.380
288.445

- POLIGONAL VIII -

VtRTICES

ABCISSAS

AO

7.851.305
7.851.755
7.852.520
7.852.960
7.853.140
7.853.190
7.853.320
7.852.995
7.853.110

A~

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A ~O
BU
1l 10
B9
1l 8
B7
B6
B5
B4
1l 3
112
Bl
BO
AO.

7.852.970

7.853.360
7.853.275
7.852.835
7.852.910
7.853.005
7.652.890.
7.853.220
7.853.095
7.853.055
7.852.765
7.852.490
7.851.780
7.851.345
7.851.305

ORDENADAS

278.890
279.085
279.085
278.870
278.595
277.895
277.565
276.275
275.525
2740365
273.765
273.720
274.390
274.645

275.515
276.260
277.555
277.880
278.490
278.840
278.990
278.985
278.800
278.890.

-

~OLIGONAL

IX -

V~RTICiS.

ABCISSAS

AO
A1

7.888.800
7.890.305

A2
A3
A4
A5
A6
B5
B4
B3
B2
B1
TI O
AO

7.891.365
7.891.445
7.891. 785
7.892.205
7.892.170
7.890.900
7.890.550
'7.890.265
7.889. 98q'
7•.888.825
7.888.800

ORDEJ.'1ADAS

7.890~800

0

-

~OLIGONAL

0

'

233.780
234.170
234.150
233.795
233.345
233.090
232.940
232.845
233.305
233.520
233.880
233.980
233.680
233.780

X-

VIffiTICES

ABCISSAS

AO
1..1
1..2
1..3
1..4
A5
1..6
A7
1..8
1..9
B 10

7.900.170
7.900.485
7.900.470
7.900.595
7.900.875
7.901.025
7.901.160
7.901.650
7.902.310
7.902.450
7.902.380

218.555
217.615
216.850
216.585
216.310
215.880
215.700
215.365
215.195

B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
Bl
BO
AO

7.902.215
7.901.560
7.900.975
7.900.830
7.900.690
7.900.525
7.900.370
7.900.385
7.900.140
7.900.060
7.900.170

215.140
215.305
215.700

ORDENADA.S

215.060

214.990

216.110

216.330
216.495
216.840
217.550
217.935
218.490
218.555

- POLIGORnL XI -

VMrCES

ABCISSAS

ORllIiIlADAS

AO
AI
A2
A3
A.4
A 5'
A6
A7
A8
A 9
B7
B6
B5
B4
B3
B2
BI
BO
AO

7.910.845
7.910.795
7.910.655
7.9100390

205.760
205.365
205.095
204.190
203.525

7.910.545

7.911.205
7.911.270
7.911.460
7·911.920
7.911.915
7.911.815
7.911.820
7.911.370
7.911.115
1.911.105
7.910.450
7.910.290
7.910.155
7.910.845

202 ..400
202.025
201.665
201.005
200.260
200.260
2000970

201.615
201.980
202.365
203.485
204.200
205.770
205.160

- POLIGONAL XII Vt~IC~S

A O
AI
A2
A3
A.4
A5
A6
A1
.A8
A 9
AI"
All
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
B 18

ABCISSAS

7.906;490
7.905.815
7.904.920
7.904.785
7.9O'S.010
7.904.955
7.904.080
7.902.015
7.901.360
7.900.125
7.899.535
7.899.510
7.899.350
7.899.135
7.897.165
7.894.%5
7.894.325
7.894.060
1.894.055

ORDENAMS

184.420
182.805
182.080
181.770
181.115
180.705
179.160
1770325
176.980
115.420
174.425
114.245
174.080
173.970
172.690
170.575
170.340
1700345
170.445

B_17
B 16
B 15
B 14

170.440
170.670

7.894.305
7.894.920
7.896.880
7.897.095

172.140

172.555

- POLIGONAL XI! -

-vtRTICES

ABCISSAS

B 13
B 12
Bn
B 10
B9
B8

7.897.490
7.898.050
7.898.820
7.899.405
7.900.055
7.901.270

172.810
173.105
173.885
174.400
175.490
177.050

B7
BQ
B5
B4
B3
B2
B1
BO
AO

7.901.955
7.903.995
7.904.865
7.904.900
7.904.595
7.905.435

177.410
179.220
180.755
181,105
182.035
182.675
184.170
184.52.5
184.420

7 ..906.000

7.906.390
7.906.490
- POLIGONAL XIII

vtRncEs

AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
An
A 12
A 13
B 16
li 15B 14

ORDENADAS

~

ABCISSAS

OODElIAJ>\S

7.839.365
7.838._945
7.838.305
7.837.945
7.837.900
7.838.185
7.837.990
7.837.555
7.836.590
7.836.205
7.835.830
7.835.270
7.834.515
7.834.325
7.833.120
7.833.290
o;> 7.834.175

744.750
744.290
744.175
743.790
743.610
742.770
742.345
741.955
739.875
739.740
739.875
739.660
739.455
739.015
737.290
737.820
739.000.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

"16

7.834.405
7.835.220
7.835.865
7.836.125
7.836.375
7.836.675
7.837.285
7.837.405
7.837.975
7.838.000
7.837.725
7.838.250
7.838.830
7.839.190
7.839.365

B 13
'B 12

E11

B 10
B 9
B8
B7
B6
B 5
B 4
.B 3
B 2
B1
B O
AO

739.565
739.765
740.020

739.920
·739.975
740.265
741.565
742.060
742.595
742.940
743.715
744.300
744.400
744.815
·744.750

,-

Art. 31,) Nos termos do, artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação a que se refere êste Decreto é declarada de caráter urgente,
devendo a Companhia Vale do Rio Doce promovê-la em seu nome e com
seus próprios recursos.
Art. 49 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1971; 150<;> da Independência e 83Q da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 68.746 -

DE

15

DE

JUNHO DE 1971

Aproveita servidor em disponíbítid1f,de e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere f) artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto no
§ 2" do artigo 99 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. I" Fica aproveitado no cargo de Guarda, código GL-203.8,A, (10
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos Transportes em vaga resultante da aplicação da Lei nv 3.780, de 12 de jU1110
de 1960, Jovino José da Silva, colocado em disponibilidade em Idêntico
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASF;),
respeitado o regime jurídico anterior
do funcionário.

Art. 2" O órgão de pessoal 10 Instituto de Previdência e ASSIstência
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Ministério dos Transportes, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da.
publicação dêste Decreto, o assentamento individual do servidor de que
trata o presente ato.
Art. 3" O disposto neste Decreto
não homologa Situação que, fOID virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula.
ilegal ou contrária a normas admtnlstrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4" :tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em eontrárto.
Brasília, 15 de junho de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
Armando de Brito

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N9

68.747
1971

DE

15

DE

JUNHO DE

Dispõe sôbre alterações no Quadro
unico de Pessoal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto n Q 60.455, de 13 de
março de 1967, e dá outras prorã,

siencias.

217

e) ser excluído um cargo da classe
de Laboratarista, P-1.602.9.B, ocupado por Adelaíde dos Anjos Bustües
Villafan; e
j) ser excluído um cargo da classe de Instrutor de Ensino Superior,
EC-S04.16, ocupado par Aloysio Pe~
reíra N ovís ,
Parágrafo único. Os cargos de Instrutor de Ensino Superior, EC-504, a
que se refere a alínea d dêste ar...
tígo, ficam reclassificados, com seus
ocupantes, a partir de 1 de janeiro de
1966, na classe de Professor .assísten,
te, EC-503.20, de acõrdo com o artígo 57, item IV, da Lei no 4.881~A, de
6 de dezembro de 1965.

O Presidente da República, usarxlo
da atribuição que lhe confere o artágo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
nvs 3.780, art. 56, de 12 de julho de
1960, 3.967, de 5 de outubro de 19(H;
4.069, artigo 23, parágrafo único, de
11 de junho de 1962; 4.723, de 9 de
julho de 1965; 4.881-A, de 6 de deArt. 29 Ficam alteradas as tabelas
zembro de 1965; nos Decretos-leis núnuméricas e relações nominais anexas
meros 299, de 28 de fevereiro de 1967;
ao Decreto 51.655, de 10 de janeiro de
465
d f
d
1963, que aprovou o enquadramento
, de 11 e evereírc e 1969; e 929,
do pessoal da antiga Universidade
de 10 de .utubro de 1969, e o que __
consta dos processos nvs 2.623, 2.JA,' do Brasil, amparado pela Lei n." 3.967,
de 5 de outubro de 1961. e pelo pa2.625, 2.626, 1.460, 324-2, 324-3, 324-8, rágrafo único do artigo 23 da Lei nú324-9, 140, 544, 1.048, 128, 2.254, 577, mero 4.069, de 11 de junho de 1962.
143, 2.262, 140-1, 140-2, 140-3, 1.047-2, para efeito de:
1.047-3, 2.266, 2.266-1, 2.261, 2.264,
2.265, todos de 1971; 6.811 e 3.235, de
a) ser excluído, da parte referente
1970; 6.600, 6.601, 6.602, 6.603, 6.604, aos servidores beneftcíados pela Lei
6.605, 6.606, 6.608, 6.609, 6.637, 6.ô38, n? 3.967, de 5 de outubro de 1961. um
todos de 1969; 2.171, 2.172, de 19ô3; cargo da classe de Copeiro, A-504.4.A,
9.629, de 1963; 7.292-1, 11.483 e 10.483, ocupado por Maria Beatriz de Matos;
de 1967, do Departamento Admtnistrab) ser excluído um cargo da classe
tívo do Pessoal Civil, decreta:
de Servente. GL-I04.5, ocupado por
Art. 19 Ficam alteradas as tabelas
Decio Lindsay;
numéricas e relações nominais anexas
c) ser excluído um cargo da classe
ao Decreto nc 51.366, de 6 de dezemde Trabalhador, GL-402.1, ocupado
bro de 1961, que aprovou o enquadrapar Italo Luiz Bezerra Poty ;
menta dos servidores da antiga Untd) serem incluídos os cargos abaixo
versidade do Brasil, para efeito de:
relacionados, para enquadramento dos
a) ser excluído um cargo da classe
seguintes servidores, amparados pelo
d: Compositor Mecámoo, A-4ü5. 8. A, parágrafo único do artigo 23 da Lei
ocupado por Joâo Fernandes da Silva;
nv 4.069, de 11 de junho de 1932:
b) ser Incluído um cargo, na elas1 - um cargo na classe de Motorísse de Musicista, p-406.n, e nêle conta, CT-401.8.A, e nêle considerado
siderado enquadrado, a partir de 1
enquadrado, a partir de 15 de junho
de julho de 1960, João Fernandes da.
de 1962, Decio Lindsay:
Silva;
2 - um cargo na classe de Sere) serem excluídos um cargo da. vente, GL-104.5, e nêle considerado
enquadrado, a partir de 15 de junho
classe de Cirurgião-Dentista,
rc- de 1962, Italo Luiz Bezerra Poty; .
901.18.B, e um cargo da classe de Cí3 _ um cargo na classe de 'I'ecníec
rurglão-Dentísta, Te-901.17.A, ocupa- de Laboratório, P-1601.12.A, e nêle
dos, respectivamente, por Floriano
considerada enquadrada Adelaide dos
Ferreira Martins e Otavio Barbosa
Anjos Bustdllos Villafan, a partir de
Pereira;
22 de abril de 1965, quando adquiriu
d) serem íracluídos dois cargos na
a cidadania brasileira;
classe de Instrutor de Ensino s'upe4 _ um cargo na classe de Copeiro,
rtor, EC-504.16, e neles considerados
A-504.4.A, e nêle considerada enquaenquadrados, a partir de 1 de julho
drada Maria Beatriz de Matos, a parde 1960, Floriano Ferreira Martins e
tlr de 26 de fevereiro de 1967, quando
Otávio Barbosa Pereira;
aoqutrtu a cidadania brasileira;
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um cargo na classe de Aten-

dente P-170S. 7, e nêle considerada
enquádrada, a partir de 15 de junho
de 1962, Jandlra costa;
6 - um cargo na classe de Auxíllar
de Enfermagem, P-1702.8.A, e nêle
considerada enquadrada, a partir de
15 de junho de 1962, Rizete Santana
de Souza;

7 -

um cargo na classe de Escritu-

rário, AF-202.8.A, e nêle consíderado
enquadrado, a partir de 15 de junho
de 1962, Alberico Victor Gonçalves; e

8 -

dois cargos na classe de Ins-

trutor de Ensino Superior. EC-SU4.16.

e

nêles

considerar

enquadrados,

a

partir de 15 de junho de 1962, Aloy-

sio Pereira Novís e Maria de Nazareth e Santce.
§ te Os cargos a que se refere este
artigo, a seguir indicados. ficam reclassificados, com seus ocupantes, a
partir de 28 de fevereiro de 1967, de

acôrdo com as disposições do Decreto:'
lei nv 299, de 28 de fevereiro de 1967,
da seguinte forma:
a)
o de Auxiliar de Enfermagem.
P. 1.7Ü2.8.A, na classe de Auxiliar de
Enfermagem, P-l.7ül.13.A; e
b) o de Atendente. P-1703.7, na
classe de Atendente, F-1709.9.
§ 29 Os cargos de Instrutor de Ensino Superior, EC-5ü4.16, a que se refere a alínea d, nc 8, dêste artigo, ttcam reclassíftcados. com seus ocupantes, na classe de Professor Assistente.
EC-5D3.2ü, a partir de 19 de janeiro
de 1966, de acôrdo com o artigo 57,
item IV, da Lei nv 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965.
Art. 39 O enquadramento de MarIa
Sonsoles Guerra Martins, servidora
amparada pela parágrafo único do artigo 23 da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, a que Se referem Os anexos do Decreto nv 55.844, de 18 de
março de 1965, vigora a partir de 27
de março de 1967. quando adquiriu ~
cidadania brasileira, na classe de Professor Assistente, EC-5ü3.2C, de acôrdo com a Lei nv 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.
Art. 49 Ficam retificadas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto no 64.161, de 5 de março
de 1969, para efeito de:
a) ser excluído
cargo da classe de
Sociólogo, TC-4ü7 .17 .A, ocupado por
Ana Maria de Castro Lyra; e
b) ser incluído um cargo na classe
de Pesquisador, TC-1501.17.A, e nêle
considerada enquadrada, a partir de
15 de junho de 1962, Ana Maria de

°
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castro Lyra, servidora amparada pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962.
Parágrafo único. O cargo de Pesquisador, TC-1501, a que se refere êste artigo, fica reclassificado com sua
ocupante, da seguinte forma:
a) a partir de 14 de julho de 1985,
na classe de Pesquisador em Ciências
Sociais, TC-1501.20.A, de acôrdo com
as, disposições da Lei nv 4.723, de 9
de julho de 1965;
b) a partir de 19 de janeiro de 1966,
na classe de pesquisador Auxiliar,
EC-706.20, de acôrdo com o artigo 6'-1
do Decreto nv 69.676, de 6 de dezembro de 1966; e
C) a partir de 12 de fevereiro de
196~, na classe de Professor Assistente, EC-5ü3.20, de acôrdo com o artigo
12 do Decreto-lei no 465, de 11 de fevereiro de 1969.
Art. 59 Ficam reclassifícados, com
seus ocupantes, na classe de Professor Adjunto, EC-502.22, os cargos
abaixo relacionados, a partir de 19 de
janeiro de 1966, de acôrdo com as disposições do artigo 57 da Lei número
4.881-A. de 6 de dezembro de 1965. a
seguir indicadas:
I - De acôrdo com o § iv:
a) na Parte Permanente: sete cargos da claSse de Assistente de Ensino
Superior; EC-503.17, ocupados por:
1 - Ernani Mendes de vasconeelos.
Reynaldo de Souza Gonçalves e Leorys Maia Dalalana, enquadrados pelo
Decreto nv 51. 366, de 6 de dezembro
de 1961;
2 _ Marcos Galper, Marcella Mortara e Sleglínde Barbosa Monteiro
Autran, enquadrados pelo Decreto número 55.843, de 18 de março de 1965;
3 - Helio de Souza Luz, enquadrado pelo Decreto no 55.844, de 18 de
março de 1965;
b) na Parte Especial (servidores
amparados pelo parágrafo único do
artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11 de
junho de 1962): dez cargos da classe
de Assistente de Ensino Superior,
EC-503.17, ocupados por Cleoníce Vicen te Ribeiro, Lygia Barcelos, Aureo
Guimarães Macedo, Anna .Iaguartbe
da Silva Nava, Anaüa Paoliello, Walda Paixão Lopes da Costa, Maria Aidyl de Eígueíredo, Sebastiana Reis
Slivecka, Maria do Carmo Dantas e
Waldemar Mendes, enquadrados pelo
Decreto nc 64.161, de 5 de março de
1969;
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De acôrdo com o § 4lil :
na Parte Permanente: quatro
cargos de Instrutor de Ensino Superior, EC-504.16, ocupados por;
1 - Augusto Carlos da Silva Teles
e Jorge de Alckmim 'I'oledo, enqua.drados pelo Decreto nv 51.366, de 6
de dezembro de 1961; e
2 - Renato José de Siqueira Jac.ooud e Walter Baptista Mors, em virtude de nomeação.
Art. 69 Ficam reclassifícados, com
seus ocupantes, a partir de 13 de outubro de 1969, Os seguintes cargos, de
acôrdo com as disposições do Decretalei nv 929, de 10 de outubro de 1969,
a seguir indicadas:
a) na classe de Professor Titular,
EC-501,
cargo de Pesquisador em
Geologia, TC-1501.22.C, ocupado por
Heínrích Maximílian Friedrich Helmuth Síck, de acôrdo com o artigo 29,
alínea a;
b) na classe de Professor Adjunto,
EC-5ü2.22, Os cargos de Pesquisador
Auxiliar, EC-706.2, ocupados por:
1 - Híss Martins Ferreira, de acôrdo com o artigo 19, § 19; e
2 - José Henrique Millan e Amaro
Barcía e Andrade, de acôrdo com o
artigo 21, alínea b.
Art. 79 Fica incluído no Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto nv 60.455, de 13 de março
de 1967, de acôrdo com o artigo 56 da
Lei uc 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, com sua ocupante, Rosa Weingold Konder, um cargo de Professor
de Ensino Superior, EC-5ü2.22, ao
Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e CUltura, sendo rcclaseíücada, a partir de 1 de janeiro de 1966,
na classe de Professor Adjunto, El:502.22, na forma do artigo 57, item II,
da mesma Lei número 4.881, de 6 de
dezembro de 1965.
Art. 8Q Ficam retificadas as tabelas
numéricas e as relações nominais anexas ao Decreto nc 55.844, de 18 de
março de 1965, no que se refere a.
Parte Permanente, para efeito de ser
excluído um cargo da classe de Atendente, P-1703.7, ocupado por Odaleo
Lopes da Silva, e ser incluído um cargo na classe de Enfermeiro Auxiliar.
P-1706.8, e nêle considerar enquadrada, a partir de 1Çl de julho de 196/).
Odaleo Lopes da Silva.
Art. 9Çl Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto nv 65.971, de 26 de dezembro de 1969, na parte que trata da
II -

a)

°
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reclasstüoação dos cargos do Grupo
Ocupacional P-17ÜO - Medicina, Farmácía e Odontologia, de acôrdo com
as disposições do Decreto-lei n." 299, ue
28 de fevereiro de 1967, para efeito
de:
a) ser excluído um cargo da classe
de Auxiliar de Enfermagem, p-17m.
15.C, ocupado por M3Jl'"~a Nazareth de
Amcrím Martins;
b) ser incluído um cargo na cresse
de Auxiliar de Enfermagem, P-1701.
15.C, e nêle considerada enquadrada,
a partir de 28 de fevereiro de 1967.
Maria Belchior;
C) serem incluídos doís cargos na
classe de Auxiliar de Enfermagem,
P-17Ü1.14.B, e nêle consideradas enquadradas, a partir de 28 de fevereiro
de 1967, Maria Nazareth de Amornn
Marfins e Odalea Lopes da Silva.
Art. 10. Os efeitos financeiros decorrentes da execução dêste decreto
- vigoram a partir de:
a) 1Q de julho de 1960, para os casos de retificação de enquadramento
de que trata o artigo 19;
b) 15 de junho de 1962, para os
casos de enquadramento e retrücaçac
de enquadramento a que. se referem
Os artigos 2 9, alinea d, e 49, salvo para os que adquiriram a cidadania brasileira em data posterior, casos em
que as vantagens rínance.ras prevalecem a partir da data da vigência do
respectivo enquadramento;
c) 28 de fevereiro de 1967, para os
casos de que tratam o parágrafo único
do artigo 2Q e o artigo 99;
d) 27 de março de 1967, para o enquadramento de Maria Sonsoles Guerra Martins;
e) 19 de janeiro de 1966, para os
casos de reclassificação de que tratam
o § 29 do artigo 29 e o artigo 51};
f) 13 de outubro de 1969, para OS
casos de reclassificação de que trata
o artigo 69.
Art. 11. As disposições dêste decreto não homologam situação que. em
virtude de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 12. O órgão de pessoal da Universidade Federal do Río de Janeiro
apostdlará os titules dos funcionários
abrangidos por êste decreto, expedindo portarias declaratórias aos que não
os possuírem.
Art. 13. A despesa decorrente da
execução dêste decreto correrá à ccnta dos créditos próprios da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Art. 14 &te decreto entrará em
vigor na data da. s1}a publicação, ~e
vogadaa as dísposíções em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
E:MfLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 68.748 -

DE

15 PE

JUNHO DE 1971

Altera para Financi'wora de Estudos
e Projetos S.A. - FINE? -- a denominação da empresa pública criada pelo Decreto n.O 61.056, de 24 de
julho de 1967, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o nrtíso 81, item V, da Constituíçâcç-deereta:
Art. 19 Fica alterada para Flnancíadora de Estudos e projetos S.A. FINEP - a denominação da emprêaa
pública criada pelo Decreto TI.O 61.056,
de 24 de julho de 1967.
Art. 29 A FINEP passa a constí tuir

a Secretaria-Executíva do Fundo Naclonal de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico - FNDCT - prevista
no Decreto-lei nv 719, de 31 de julho
de 1969.

Parágrafo único. O Presidente da
FINEP funcionará como SecretárioExecutivo do FNDCT, cabendo-lhe
praticar todos os atos de natureza
técnica e administrativa necessários à
gestão do referido Fundo.
Art. 39 No prazo de 30
(trinta)
dias, contados da vigência dêste Decreto, será promovida a alteração dos
Estatutos da FINEP, tendo em vista
o disposto no artigo 19 do presente
Decreto.
Art. 49 âate Decreto entrará r'm vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1971;
1509
da Independência e 339 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
José Flávio Pécora
Jarbas G. Passarinho
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis VeLZoso

EXECUTIVO

DECRETO NO? 68.749 JUNHO DE 1971

DE

15

DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, para a Universidade Feüerrü do
Rio de Janeiro, cargo do Ministé~
rio da Agricultura, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n." 200, de 2.5de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído. com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte permanente - da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1 (um) cargo de Assistente do
Ensino Superior, código EC-503.2U.A,
ocupado por Albino Meira de Vasconcelos, integrante do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério da Agricultura, respeitado o regime jurídícc anterior do funcionário.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revísâo de
enquadramento, venha a ser consíderada nula, ilegal ou .contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura, remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste Decreto, ao da Universidade Federal do Rio de Janeiro
() assentamento individual do servidor
em causa.
Art. 49 O ocupante do cargo ora redistribuido continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão
de origem, até que o orçamento da.
Universidade Federal do Riu de Ja, neíro consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante do
disposto Deste ato.
Art. 59 :&ite Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 15 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Círne Lima
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 68.750 JUNHO DE 1971

DE

15

DE

Declare de interesse social, para tons
de desapropriação pelo Departaanento Nacional de Obras Contra as Sécas, área de terreno necessária a
retcrmauiçõo do Projeto de írrutcção "São Gonçalo", no
município
de Souza, Estado da paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arugo 81, item UI. da Constituição" e
nos têrmos da Lei nc 4.593, de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 19. Fica declarada de interêsse
social, para fins de desapropríaçâo pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a área de terreno com
69.696.000m2 (sessenta e nove' milhões, seiscentos e noventa' e seis mil
metros quaoracíos'i , representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral
do Ministério do Interior, necessária
à reformulaçâo do Projeto de Irrtgação "São Gonçalo", no município 'de
Souza, Estado da Paraíba
Art. 29. :&ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 15 de junho de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO' G. MÉDICI

Jqsé costa. Cavalcantt

DECRETO NI> 68.751 JUNHO DE 1971

DE

16

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituíção
de sercíaão.
uma faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão no
município de Touros, Estado do Rio
Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, da Conetttulçâo e tendo em vista o disposto no artigo 151,
l-etra c. do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nº 35.851. de 16
de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 50
(cinqüenta) metros de largura. tendo
como eixo a linha de transmissão a
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ser estabelecida entre as subestações
de Ceará-Mirim e Zabelê, Iocalízadas
respectivamente, nos municípios de
ceará-MIrim e Touros, no Estado do
R10 Grande do Norte, cujos projeto e
planta de situação nc 10.258 tornm
aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de águas e
Energia Elétrica, no processo n. ° MME.
706.216-69.
Art. ~I> Fica autorizada a Ccmpanhta Hídro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onda tal se fizer, necessarro, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1~.
Art. 39 Fica reconhecida a conveméncía da ccnetttuíçâo de servi dão
administrativa necessária em favor da
Companhia Hldro Elétrica Jo São
Francisco, para o fim indicado,' a qual
compreende o direito atríbuídc à emprêsa, concessionária de. praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
..-transmíssâo e de. linhas telegráficas
ou, teíefônícas auxiliares, bem como
$u,aq,:possiveis alterações ou reconatruções. sendo-lhe assegurado, ainda,
.o acesso à área da servidão através
do prédio serviente. desde que' não
haja outra via praticável.
§ FIOs proprietários das áreas de
terra atingidas pelo õnus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fõr compatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em conseqüência, ria prática, dentro das mesmas, de quaisquer
ates que embaracem. ou causem danos,
incluídos, entre êles, os de erguer
construções ou reeer plantações de
elevado porte.
§ 2.° A Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco pod-erá promover. em
.ruízo. as medidas necessárias à COm:tdtuíção da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei .. ,
no 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
a Lei n,v 2.786, de 21 de maio de 1955
Art. 4Q. üate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revcgadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 16 de junho de 1971;
1509 da
Independência e 83Q da
República.
EnIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 68.752 -

DE

16

DE

JUNHo DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem
de linhas de transmissão nos Estados

do Rio de Janeiro

e Bsnírtto

Santo.
!Jl

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:

Art. 19 Ficam declaradas de utlltdade pública, pâra fins de constituição de servidão administrativa, aa

áreas de terra situadas na faixa de

30 (trinta) metros de largura. tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Rocha Leão, município de Casimira
de Abreu, e a subestação de campos,
município de campos, Estado do Rio
de Janeiro, e entre esta última subestação e a de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, cujo
projeto roi aprovado por ato do DIretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrrca, no
processo MME nc 709.032-70.
Art. 29 Fíca autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover
a constituição de servidão admlnístratíva nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa
necessária em favor
da Central Elétrica de Furnas S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, aíndn, o
acesso à área da servidão através do
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 1<,> Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, Iímítarao
o uso e gôzo das mesmas ao que rõr

compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, oa
prática, dentro das rr esmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações.
de elevado porte.
~ 2 9 A Central Elétrica de Furnas
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° .:6:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
150'? da Independência e 839 da
República.
EMiuo G. MÊDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 68.753
JUNHO DE 1971

DE

16

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, os imóveis neceesdrãos à construção da suoestação de
Bandeirantes, no Estado de Goiás,
e, para fins de constituição de serouiãa administrativa, uma faixa de
terra destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, e
no artigo 151, letras b e c, do Código
de Aguas (Decreto uv 24.643, de 10 de
Julho de 1934) regulamentado pelo Decreto ns 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade publica, para nns de desapropriação, os imóveis necessários à construção da subestação de Bandeirantes tocalizada no município de Aparecida de
Goiânia, no Estado de Goiás, cujos
projeto e planta de situação nc ....
RDX-SKV-004, foram aprovados por
ate do Diretor-Geral do Departamente Nacional de Águas e Energia Elétrica, no processo MME 709.123-70.
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Art. 29 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
102 (cento e dois) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações de Bandeirantes e Itumbia:ra,
localizadas no município de Aparecida
de Goiânia, no Estado de Goiás, e no
munícípío de 'j'upaclguara, no Estado
de Minas Gerais, respectivamente,
cujos projeto e planta de situaçáo nv
REX-55919 foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo M1VIE no 709.771-70.

Art. 39 Fica autorizada a Central
Elétlica de Furnas S. A. a promover
a desapropriação dos referidos imóveis para a construção da subestação
referida no artigo 19, bem como a promover a constituição de servidão ad-·
mlnistratíva das áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 29 •
Art. 49 Fica reconhecida a convenlência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Central Elétrica de Furnas S. A., para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através do prédio serviente
desde que não haja outra via pratl-'
cável .
§ 1Q Os proprretártos das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
USo e gôzo das mesmas ao que Jôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A central Elétrica de Furnas
S. A. poderá promover, em JUÍzo, as
medidas necessárias à desapropriação
e à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando
c processo judicial estabelecido no De.,
creto-Ieí ns 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas
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através a Lei no 2.786, de 21 de maio
de 1956,
Art. 59 sste Decreto entrará em vlgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
I501l da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N'! 68.754
DE
JUNHO DE 1971

16

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, áreas de term destinadas à construção de uma
subestação no município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra b, do Código de Aguas e no
Decreto nv 3.365, de 21 de junho de
1941, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinadas
à construção de uma subestação no
município de Campos, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 29 As áreas de terra referidas
no artigo anterior compreendem aquelas constantes da planta de situação
nv REl-58786, aprovada por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
processo MME nv 700_722-71.
Art. 39 Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do artigo 15 do Decreto-lei no 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.786, de ~1 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência, no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra e
benfeitorias abrangidas por êste: Decreto.
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Art. 49 ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NO;> 68.755 -

DE

16

DE

JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de
servidão, mna
faixa de terra destinada a passagem da linha de transmissão a ser
estabelecida no Estado
de Minas

Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -aftígo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16
de julho de 1954, decreta:

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na Iaíxa de
57 (cinqüenta e sete) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Pôrto Colômbia, no
município de Planura e a subestação
de Itumbiara, no município de Tupacíguara, no Estado de Minas Gerais,
cujos proj-etos e planta nc REX-58172
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME nv 700.723-71.
Art. 29 Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S.A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19 •
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Central Elétrica de Furnas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmls-

são e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas oe
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fór
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
pratica, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A Central Elétrica de Furnas
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constdtuicão da
servidão administrativa de caráter urgent-e, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
no 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o

68.756 1971

DE

16

DE

JUNHO DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, áreas de
terra destinadas à construção de
uma subestação no município de
Casimira de Abreu, Estado do Rio'
de Janeiro.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constítuíçâo
e tendo em vista o disposto no artigo 151 letra "b", do Código de Águas
e no Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinadas
à construção da subestação de Rocha Leão, no município de Casimira
de Abreu, no Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2.'" As áreas de terra referi<das no artigo anterior compreendem
aquelas constantes da planta de situação n.s REO. 54.316-R3, aprovada por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME.
700.726-71.
Art. 3.'" Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a promover a desapropriação
das referidas
áreas de terra, na forma da legislacao vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do
artigo 15 do Decreto-lei n.v 3,365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.s 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
€
benfeitorias abrangidas por esse
Decreto.
Art. 4.'" ârate Decreto entrará, em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 16 de junho de 1971;
150.'" da Independência e 83.'" da
República.
EMíLIO G. MtDICI

DE

16

de 1970 e 3 de dezembro de 1970, ficando, outrossim, aprovadas as conseqüentes modificações estatutárias,
nelas previstas.
Art. 2.° Ficam transferidos para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica, todos os direitos de exploração de serviços públicos de energia
elétrica de que era titular a emprêsa incorporada, bem como o acervo vinculado a tais serviços.
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos
não é reconhecido como investimento a remunerar, o qual será fixado
pelo Departamento N a c i o n a 1 de
Aguas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

-rio.

Brasília, 16 de junho de 1971;
150,° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 68.758
DE
JUNHO DE 1971

Antônio Dias Leite JúntoT

DECRETO N.'" 68.757
JUNHO DE 1971
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DE

Aprova ínccrpomçõo de emprêsa ele
energia elétrica no Estado do Paraná e dá outras providências.

o Presidente da República, Usando
da atribuição que lhe confere o crngo 81, item III, da Constituição, combinado com o artigo 61, § 5,", do De-ereto-lei n.v 2.627, de 26 de setembro
de, 1940, e artigo L" do Decreto-Iet
TI.O 7.062, de
22 de novembro de
1944, combinado com o artigo 64 do
Decreto n.s 41. 019, de 26 de fevereiro
de H157, alterado pelo Decreto número 56.227, de 30 de abril de 1965,
e, ainda, artigo 150 do Código de
Aguas, decreta:
Art.. 1.0 Fica aprovada a incorporação da Usina Termelétrica de
Figueira S. A. à Companhia Paranaense de Energia Elétrica, incorporação essa procedida nas Assembléias
Gerais Extraordinárias dessa Sociedade, realizadas em 3 de novembro

16

DE

Declara de interêsse social, para fins
de desapropriação pelo Deportamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas, área de terreno necessatia à retormuuição do Projeto cc
Irrigação "Engenheiro Arcoverd ." ',
no municípiO de Condado, Estado
da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
nos têrmos da Lei n'' 4.593, .de 29 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 10. Fica declarada de Interêsse
social, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 5.923. OOOm2 (cinco milhões, novecentos e vinte e três mil metros
quadrados), representada na planta
que com êste baixa, devidamente .-01bricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à reformulação do Projeto de Irrfgação
"Engenheiro Arcoverde", no murrícípio de Condado, Estado da Paraiba.
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Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 19'71;
1509 da Independência e 839 da
República.
EIvrÍLIO G.

MÉDICI

José Costa cxuxüconn

DECRETO N9 68.7·59
DE 16 DE
JUNHO DE 1971
Renova a declaração de utilidade pú-

blica a que se retere o Decreto número 54.315, de 28 de setembro de
1964, para fins de desapropriação
pelo Departamento NaciOnal
de
Obras Conira as Sêcas, da área de
terreno necessária à eonetrução.. do
açude público "Serrote", no municiplo de Jacobina, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
nos têrmog do Decreto-lei DQ 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado

pela Lei ne 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a' que se refere
o Decreto nv 54.315, de 28 de setembro de 1964, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras contra as Sêcas, da área de
terreno com 7.36Q.OOOm2 (sete milhões, trezentos e sessenta mil metros quadrados), representada na
planta que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior, necessária à construção do açude público
"Serrote", no município de Jacobina.
Estado da Bahia, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria nv 475, de 30 de maio de 1950,
do antigo Ministro da Viação e Obras
Públicas.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G,

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.760 JUNHO DE 1971

DE

16

DE

Declara de utilidade pública, 'para fins
de constituição de
servidão, uma;
faixa de terra destinada à passagem.
de linha de transmissão no Estado
de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e teudo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto no 35.851, de 16
de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituícão de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
8 (oito) metros de largura, Lendo cOmo eixo a linha de transmlssâo estabelecida entre a subestação do município de Pires do Rio e a sede do munícípío de PaImelo, no Estado de
Goiás, cujos projetos foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de .águas e
Energia Elétrica, no processo DNAEE

nv 700.918-69,

Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referída no
artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em lavor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A., para o fim indicado, a qual compreende
o direito atribuído à emprêsa concescíonárfa de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefôrucasauxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas
de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e o gôzo das mesmas ao que Iõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem

ATOS DO PODER

danos, incluídos. entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte .
§ 2.0 A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constttuicão da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei no 3.365,
. de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° aste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 doe junho de 1971:
1500
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

68.761

JUNHO DE

DE 16 DE

1971

Revoga o Decreto n9 42.883, de 26 de
dezembro de 1957, outorga concessão e dei outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e nos
termos do artigo 150 do Código de
Águas,
Considerando que o aprovettamento da energia hidráulica de que era
titular a Prerettura Municipal de Palmelo, pelo Decreto n.v 42.883 de 26 de
dezembro de 1957, não chegou a ser
r-ealizado e que a Centrais Elétricas de
Golas S. A.. com a concordância da
mencionada Prefeitura, soltcítou lhe
rôsse transferida a concessão para distribuir energia elétrica no referido
munícípío, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o Decreto ..
nv 42.883, de 26 de d-ezembro' ce 1957.
que outorgou à Prefeitura Municipal
de Palmelo concessão para produzir,
transmitir e distribuir .energta elétrica na sede do município de Paimelo.
Estado de Goiás.
Art. 2Q É outorgada à centrais Elétricas de Goiás S.A. concessão para
distribuir energia elétrica no muníctpio de Pafmelc, Estado de Goiás, ficando autorizada a estabelecer os 81::;.
temas de transmíssâo e distribuição
constantes dos projetos aprovados.
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EXECUTIVO

Art. 3Q A concessionária fica obrtgada a cumprir o disposto no Código

de Águas, leis subseqüent-es e seus regulamentos.
Art. 4Q A presente concessão vtgorará pelo prazo de 30 (trinta) anos
Art. 5Q Findo o prazo de concessão, os bens e Instalações que no momento existirem em função dos serviçcs concedidos, reverterão à União.
Art. 6° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que VIerem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionárre
deverá entrar com o pedido a que s·e
retere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu sllênCIO ser interpretado como desistência
-ca renovação.
Art. 7Q O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua puoltcaçao.
revogadas as disposições em contrario.
Brastlía, 16 de junho de 1971;
1509 da
Independência e 83::1 da.
República.
EMÍ!LIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

68.763

DE

16

DE

JUNHO DE 1971

Altera o artigo 19 do Decreto n9 67.113.
ue 26 de açôstc de 1970

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 1Q do Decreto número 67.113, de 26 de agôeto de 1970
é acrescido do seguinte item:
"Art. 19

.

Na área do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, a
elaboração e execução de programa visando real amparo médicohospitalar e assistência previdencíária à massa trabalhadora e respectivas familias Instaladas às
margens das rodovias Transama»ôntca e Cuiabá-Santarem. ,.
V -
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Art. 29 :ítste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
150.'" da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Armando de Brito

DECRETO N? 68.763 -

DE

17

DE

JUNHO DE 1971

Declara a caducidade dos Decretos que

menciona.

o

Presidente da República, usando

da atrfbuíçáo que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei n« 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Artigo único. São declarados caducos os seguintes Decretos:

N? 36.076, de 18.8.54, que concedeu

ao Departamento Autônomo do Carvão Mineral, o
vâo mineral, no
nicípio de São
Rio Grande do
- 202-48);

direito de lavrar cardistrito de BUW1. muJerônimo, Estado do
Sul. (Processo D~P~\1.

N'? 27.270, de 29.9.49, que concedeu
a Arnaldo Guimarães Bueno, o direito de lavrar areia e argila, no lugar
denominado Engenheiro Goulart, díatrito de Pena da França, município
de São Paulo, Estado de São Paulo.
(Processo DNPM - 436-45);
N'? 18.342, de 11.4.45, que concedeu
a Reynaldo Pastare, o direito de lavrar
calcário, no lugar denominado Campina dos Veados, distrito e munícípío de Itapeva, Estado de Sâo Paulo.
(Processo DNPM - 5.722-40); .
N9 11.998, de 19.3.43, que concedeu
a Fernando Souza Mello Vianna, o direito de lavrar ferro, no lugar denominado Arraial Velho de Santo Antônio, distrito e município de Sabará,
Estado de Minas Gerais.
(Processo
DNPM - 1.442-40);
N9 35.225, de 18.3.54, que concedeu ao Espólio de Joaquim José de
Freitas, o direito de lavrar talco, no
lugar denominado Quintiliano, munict-

pio de Brumadlnho, Estado de Minas
(Processo DNPM
3.863,
de 1948);
Nv 31.846, de 26.11-52, que concedeu
a Ary Freitas Mércio o direito de lavrar carvão, no lugar denominado
Dario Lassance, munícípic de Bage,
Estado do Rio Grande do Sul. (Processo DNPM - 5.502-46;

Gerais.

N° 16.475, de 30.8.44, que concedeu
a Sociedade Exportadora Rio Doce
Ltcía - "Sertdó" o direito de lavrar
mica' e associados: no município de
Conselheiro Pena (atualmente Galiléia) , Estado de Minas Gerais. lPr0cesso DNPM-1. 782-40);
N9 27.846, de 2.3.50, que retiücou
o art. te do de nv 16.411, de 23.8.44,
que autorizou Mario Oassetart a lavrar calcário, no município de Parnaíba, Estado de São Paulo, CUJOij direitos foram cedidos a S. A. Cimento, Mineração e Cabotagem - CIMIMAR (Processo DNPM-5.625-40) ,
N." 28.344, de 7.7.50 e 41.610, de 29
de maio de 1957 que concederam a
Mário Beghomím, o direito de lavrar
areia, argila e quartzito, no munícípio de Mogi das Cruzes, Estado de
São Paulo. (Processo DNPM - 1.603
de 1945 e 6.191-54);
N'? 36.936, de 18.2.55 que concedeu a Gervásío Alves Pereira o direito de lavrar calcário e calcíta, no tugar denominado Buraco dos Correias,
município de Pedro Leopoldo, Estado
de Minas Gerais, cujos direitos foram cedidos a Sylvestre Souza. (Processo DNPM - 5.242-53);
N? 30.882, de 21.5.52 que concedeu
a Ernesto Corrêa da Silva. o direito
áe lavrar carvão mineral, no lugar denominado Fazenda Boa Vista, munictpío de São Jerônimo, Estado do Rio
Grande do Sul, cujos direitos foram
cedidos ao Departamento Autônomo
do Carvão Mineral. (Processo DNPM
-- 6.755-45);
N9 8.306, de 3.12.41, que concedeu
a Otávio Soares Ferreira, o direito de
lavrar mica e associados, no lugar denominado jrerreírinha e Ribeirão Perren-ínha, município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, cujos
direitos foram cedidos a João Bat13ta. (Processo DNPM - 1.586-40);
N'? 14.653, de 2.2.44, alterado pelo
Decreto nc 15.642, de 24.5.44, que
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concedeu a Jovelina Maria Rita o dírettc de lavrar quartzo e associados,
no lugar denominado "Oomechas de
Baixo" ou "Lavra da Criminosa", municipio de Bocaíúva, Estado de Minas
Gerais, cujos direitos foram cedidos
a Agenor Antônio de Faria. (Processe.
DNPM - 1.406~40);
N'? 3H.385, de 23.12.55 e 36.931, de
18.2.55 que concederam a Produco Sociedade e Producâo e Comércio de
Minérios e Matérias-Primas Ltda ..
o direito de lavrar bertlo, no lugar
denominado Fazenda Lage, mumcipio
de Salinas, Estado de Minas Gerais.
(Processo DNPM 79-52 e 80-52):
N° 24.167, de 4.12.47, que concedeu
a Luiz Soares de Faria o direito dê
lavrar água mineral no lugar denominado Fazenda Itahitindiba, município de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro, cujos direitos foram cedidos à Emprêsa Aguas de Itahitindiba Ltda. (Processo DNPM - 48-37) ;
N'? 28.8-04, de 27.10.50, que concedeu a Joaquim Sabota Neto o direito
de lavrar conchas, no lugar denomiminado Ilha Sambaqui da Barra, m.rnícípio de Paranaguá, Estado do Paraná, cujos direitos foram cedidos a
Syr Barbosa de Castro.
(Processo
DNPM - -4 .464-48) .

Brasília, 17 de junho de 197:i;
150° da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Junior

DECRETO N.O 68.764
JUNHO DE 1971
Declara a caducidade
que menciona.

dos

DE

17

DE

Decretos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei n." 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo Único. São declarados caducos os seguintes Decretos:
N.o 57.219, de 10.11.65, que concedeu ao cidadão brasileiro João Machado Rolemberg Mendonça, o direito de lavrar calcário em terrenos si-

22~

tuados nos lugares denominados Fazendas Palestina e Oanafístula, dístrito e município de Lagarto, Estado de Sergipe. (Processo DNPM número 1. 957-56);
N.o 19.395, de 9.8.45, que concedeu ao cidadão brasileiro José Lopes
Ribeiro, o direito ele lavrar mica em
terrenos situados no lugar denominado Floresta, distrito e município de
.requeri, Estado de Minas Gerais.
(Processo DNPM nc 2.245-40);
N.o 21.867, de 26.9.46, que concedeu á Companhia Mineração Picuí
S. A., o direito de lavrar mméríos
de estanho, bismuto, berilo, quartzo,
arrojadita, columbita e associados,
em terrenos situados no distrito de
Pedra Lavrada, município de Picuí,
Estado da Paraíba. (Processo DNPM.
2.730-39);
N.o 30.870, de 15.5.52, que concedeu ao cidadão brasileiro Juvenal
Felicíssimo, o direito de lavrar doIormta e calcário, em terrenos de
propriedade da The São Paulo Tramway Light and Power Co. Ltda.,
situados no distrito e município de
Pírapora do Bom Jesus, Estado de
São Paulo, cujos direitos toram cedidos à Sociedade São Paulo de Mineraçao Ltda. (Proc. DNPM. número 6.399-46);

N.O 29.216; de 26.1.51, que concedeu à Sociedade de Mineração Biguá
Ltda., o direito de lavrar minério de
manganês, em terrenos situados no
lugar denominado Lageado, município
de Registro, Estado de São Paulo.
(Proc . DNPM. n 9 243- 42) ;
N.o 40.901, de 13.2.57, que concedeu à Produço - Sociedade de Produção e Comércio de Minérios e Matértas-Prímas Ltda.; o direito de
lavrar bertlo, em terrenos de propriedade de Joaquim Gonçalves da Costa, situados no lugar denommado
Fazenda Poço D'anta, município de
Itinga, Estado de Minas Gerats . (Processo DNPM. 7.119-53);

N'? 30.225, de 29.11.51, que concedeu ar cidadão brasileiro Juvenal
Felicíssimo, o direito de lavrar dolomíta, em terrenos de propriedade de
Lino Marino Pettená, situados no lugar denominado Sítio Morais, distrito
e município de Miracatú, Estado de
São Paulo. (Processo DNPM. número 4.440-50);
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N.O 43.230, de 22.2.58, que conce-

deu

ao

cidadão

brasileiro

Franz

Strauss, o direito de lavrar caulím
em terrenos de sua propriedade srtuados no lugar denominado Fazenda
Luizinha, município de Magé, Estado do Rio de Janeiro. (Processo número DNPM. 2.885-54);

N,? 57.504, de 28.12.65, que concedeu à Mineração Indústria e Comerc10 Magé Ltda., o direito de lavrar
caulim em- terrenos de propriedane
de Manoel de Freitas Coutinho, SItuacos nos lugares denominados Sí-

tio Passagem

e Bonfim, distrito de

Santo Ateíxo, município de Magé,
Estado do Rio de .Janerro. (Processo
DNPM. 4.253-57);

ves Araújo, situados no lugar denominado Fazenda Alagoinha, município de Independência, Estado do
Ceará. (Processo DNPM. n.s 7.140
de 1955);
N.O 34.567, de 11.11.53, que concedeu à Miran Monteiro de Barros
Latif, o direito de lavrar minério de
ferro em terrenos situados no lugar
denominado Guavíruva, distrito e
município de Registro, Estado de São
Paulo. (Processo DNPM. 5.173-45>Brasília, 17 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

N.O 52.427, de 2.9.63, que cunceueu

ao cidadão brasileiro Raul Alves de
Brito, o direito de lavrar mmeno oe
manganês, em terrenos de sua, propriedade situados no lugar denominado Fazenda Covão, distrito ue
'I'auape, município de Urandi, Estado
da Bahia. (Processo DNPM. 7.899
de 1954);
N.o 12.804, de 7.7.43, que concedeu
a. zumnra Tavares da Gama, o di-

reito de lavrar areia quartzosa em
terrenos situados na lugar denominado Fazenda Reunidas de Sernambetlba Limitada, municipio de Magé,
Estado do Rio de Janeiru, cujos
direitos foram cedidos à Sociedade
Agro Pecuária Ltda. (Processo ....
DNPN. 572-41);
N.o 23.080, de 16.5.47, que concedeu a Vonatila França Abreu, o direito de lavrar mármore em terrenos
situados no lugar denominado Fazenda Paredão, distrito e municipio de
Sete Lagoas, Estado de Mmas Gerais. (Processo DNPM. 2.990-42);

N9 43.015, de 8.1. 58, que concedeu
ao cidadão brasileiro Eduardo Lins, o
direito de lavrar calcário e argila,
em terrenos situados no lugar denominado Itaituba, distrito e município de Itaituba, Estado do Pará,
cujos direitos foram cedidos à Cia.
.Siderúrgtca da Amazônia
.
"SIDERAMA".
(Processo
DNPM.
n,» 5.074-53);
N.o 41.910, de 29.7.57, que concedeu
Comércio e mineração Vale
do Assu Ltda., o Direito de lavrar
rutilo, em terrenos de propriedade
de Eudes Machado e Jerônimo Alá

DECRETO NQ 68. 765 ~
JUNHO DE 1971

DE

17

DE

tcenoaa o Decreto n Q 10.346, de 16 de
julho de 1913, que concedeu à emprésa Julius Pintsch Aktiengeseltscnatt autorização para funcionar na
República Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
ca atribuição que lhe confere o artígo 81, inciso lII, da Constítuíção, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta;
Art .. 19 • Fica revogado o Decreto
nv 10.346, de 16 de julho de 1913, que
concedeu à emprêsa Julius Pintsch
Aktiengesellschart, com sede em Ber11m, Alemanha, autorização para run-.
cíonar no Brasil, e cassada a respecUva Carta, atendendo ao que consta
no Processo M I C ~ 17.511-70.
Art. 29. ttste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 68. 766 ~ DE 17 DE
JUNHO DE 1971
Revoga o Decreto 50.281, de 18 de fevereiro de 1961.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 81, item TIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 43.337, de 1960, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
.50.281, de 18 de fevereiro de 1961,
publicado no Diário Oficial de 4 de
maio do mesmo ano, que declarou de
utilidade pública, nos têrmos da Lei
91, de 28 de agõsto de 1935, a Fundacão Lar do Operário Fluminense, com
sed-e em Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 asse Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

DECRETO

N9 68.767 DE 17 DE
JUNHO DE 1971

. I'l'1odijica o Decreto n9 68.436, de 29
de março de 1971, que alterou Os
Decretos nse 66.881, de 16 de julho
de 1970 e 56.386, de 1 de junho de
1965, que ctzspuseram, respecnocmente, sôbre aproveitamento de an~
tigo pessoal cc Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao patrimônio Nacional e enquadramento
dos cargos, ttmções e empregos do
Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na' Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
e nos Decretos nvs. 66.881, de 16 de
julho de 1970, e 67.211, de 17 de setembro de 1970, e o que consta do
Processo n 9 30.552-71 do Departamento Administrativo do Pessoal Cívil, decreta:
Art. 19 Ficam incluídos na relação
'constante do artigo 19 do Decreto número 68.436, de 29 de março de 1971,
com os respectivos ocupantes, as funções abaixo indicadas:
I Auxiliar de Escritório, referêncía 19
1 - Ruy Coêlho
I - Trabalhador, referência 17
1 - Audemário Fidelis da Silva
Art. 29 Em conseqüência do disposto
no artigo anterior, fica modificada a

redação do artigo 29 do Decreto número 68.436, de 29 de março de 1971,
da seguinte forma:
"Art. 29 Fica alterado, na forma da relação nominal anexa, o
enquadramento dos cargos, funções e empregos do Ministério da
Fazenda, aprovado pelo Decreto
nc 56.386, de 1 de junho de 1965
e retíficado pelo de nv 64.680,
de 11 de junho de 1969, para efeito de reajuste ao sistema de elassífícaçào de cargos constante da
Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960, de 1 (uma) função de Conferente, referência 19 e 1 (uma)
função de Trabalhador, referência 17, ambas previstas no citado
Decreto nc 66.881, de 16 de julho
de 1970, e ocupadas, respectivamente, por Manoel de Oliveira e
Anísio Leão dos Santos."
Art. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revog-adas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da Independência e 83'! da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flâvio Pécora

L. F. Cirne Lima

o anexo -mencionado no art. 2 Q foi
publicado no D.a. de 18-6-71.
DECRETO

N9 68.768
JUNHO DE 1971

DE

17 DE

Redistribui cargo, com o Tcspectivo
ocupante, para o Ministério d.a Fazenda e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 19 Fica redistrtouído, para o
de Pessoal - Farte Suplemental' - do Minístérío da Taaenda,
um cargo de Assessor para Assuntos
Legislativas, ocupado por Luíz Antônio Serrano Pinto, oriundo ele igual
Quadro e Parte do Minístérío das Relações Exteriores.
QUactl'_O
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Art. 29 A redistribuição de que tra-

ta êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
Inquérito administrativo ou revisão da

enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a nor-

mas administrativas em vigor.

Art . .39 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores re-

EXECUTIVO

Art. 29 :&5te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid

meterá ao do Ministério da Fazenda,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar

da publicação dêste Decreto, o assentamento funcional do servidor mencionado DO artigo 1
Art. 49 O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
ç

•

do Ministério da Fazenda consigne os

recursos necessários ao pagamento da

despesa resultante
dêste ato.

do cumprimento

Art. 59 :itste Decreto entrará em vígor na data da sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMitIo

G.

DECRETO N9 68.770
DE 17 DE
JUNHO DE 1971

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
José FláVIO Pécora

DECRETO Nº 68.769
JUNHO DE 1971

DE

17

DE

Declara de utilidade pública a FUndação Universitária Sul-Fluminense
(FUSF) , com sede em Vassouras
Estado do Rio de Janeiro.
'

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 81, item !II, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 19.913, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 2'.1, "in
fine", da Lei 91, de 28 de agosto de
!~3i),_ combinado com o al·tig{J 19, "in
fine", do Regulamento aprovado pelo
Decreto 50.517, de 2 de maio de 19ô1,
a. Fundação Universitária Sul-Fluminense (FUSF), com sede em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro.

Autoriza a contratação de operação
de crédito externo para financiamento parcial de um Programa de
Expansão
e melhoria do
Ensino
Fundamental e Médio.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Conatitutqão, e
de acôrdc com o disposto nas Leis-..
nss 1.518, de 24 de dezembro de 1951
e 4.457, de 6 de novembro de 1964,
no Decreto-lei nv 1.095, de 20 de março de 1970 e no Decr-eto nv 52.700, de
15 de maio de 1968, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar, em nome
da República
Federativa do Brasil,
com a Agência Norte-Americana para
o Desenvolvimento Internacional. .
(USAID), operação de crédito externo no montante de US$ 50,000.000.00
(cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), destinados ao tínancíamento parcial de um Programa de
Expansão e Melhorra do Ensino Fundamental e Médio, a cargo do Ministérío da Educação e Cultura.
§ 19 O Ministério da Educação e CuJ~
tura fica autorizado a praticar, em
nome da União, todos os atos necessários à execução do contrato referido neste artigo.
§ 2° A aplicação dos recursos de que
trata êste Decreto fica condicionada
à celebração, entre o Ministério da
Educação € Cultura e os Estados beneficiados pelo Programa, de contratos aditivos específicos, que definirão
os projetos a serem executados.
Art. 2Q O Ministério da Educacão e
Cultura adotará as provídêncías necessárias à inclusão nas propostas dos
Orçamentos Anual da União e Plurianual de Investimentos, das parcelas
necessárias ao atendimento dos desembolsos das contrapartidas em moe-
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da nacional e demais encargos financeiros decorrentes da execução do
contrato que vier a ser firmado, observados os critérios estabelecidos para a
elaboração dos projetos de lei orcamen tána da União.
Art. 39 Fica o Ministério da Educação e Cultura autorizado a ceder o
beneficiados pelo
uso, aos Estados
Programa a que se refere o artigo 19 ,
das apücacões custeadas com recursos
dêsse Empréstimo ou da contrapartida
nacional que vier a ser coberta pela
União Federal.
Art. 4° zste Decreto entrará em vigor na data de SU3" publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509 da
Independência e 83" da
República.
EM:ÍLIo G. MÉDICI
José Flávio Péccra
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 68.771 JUNHO

Parágrafo único. A condição de
repetente ínoompatibilíza o aluno,
para o exercido das funções de
que trata êste artigo,
Art. 3<:' As funções de monttor
serão exercidas, sob a orientaçãode proressôres da disciplina, em
regime de 12 (doze) horas semenaás de efetivo trabalho de monitoria.
Art. 49 Aos monitores, que não
terão, em nenhuma hipótese, vmculo
empregatício, poderá
ser
atrfbuída
bôlsa especial,
sem
reembolso, em valor .fíxado, para
o exercício de 1971, em Crg 25U,OD
(duzentos e cinqüenta cruzeiros)
mensais. "
Art. 29 O presente Decreto entrará
rá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de junho de 197::.;
1509 da
Independência e 83° da
República.

DE 17 DE

EMÍLIO G. MÉDICI

DE 1971

Altera o Decreto n'? 66.315 de 13
março de 1970.

233:

de

Jarbas G. Passarinho

o Presidente da República, no uso
DECRETO N.O 68.772
DE 18 DE
das atribuições que lhe confere o arJUNHO DE 1971
tigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Declara de utilidade pública, para
Art. F' Os artigos 19, 39 e 49 do Defins de constituição de servidão,
creto nv 66.315, de 13 de março de
uma faixa de terra destinada a
1970, passam a vigorar com 11 seguínpassagem de linha de transmissão
te redação:
no município de Angra dos Reis, no
"Art. 19 As funções de monitor,
Estado do Rio de Janeiro.
prevista no artigo 41 e seu parágrafo único. da Lei nv 5.540, de
o Presidente da República, usando
28 de novembro de 1968, poderão
na atribuição que lhe confere o artiser exercidas por alunos dos curgo 81, item IIl, da Constituição e
sos de graduação de estabelecitendo em vista o disposto no artigo
mentos de ensino superior federal,
151, letra "c", do Código de Águas,
que apresentem rendimento escoregulamentado pelo Decreto número
lar geral comprovadamente satis35.851, de 16 de julho de 1954, defatório, que tenham obtido, 113
creta:
díscíplína em causa e nas que re
presentem seus prê-requísttos, os
Art. 1.0 Ficam declaradas de utüícréditos necessários e que, medidade pública, para fins de constituiante prova de seleção específica,
ção de servidão administrativa, as
demonstrem
suficiente connectáreas de terra situadas na faixa de
'28
(vinte e oito) metros de largura,
mento da matéria, capacidade de
auxiliar os membros do magistetendo como eixo a linha de transrio superior em aulas, pesquisas
missão a ser estabelecida entre o dise outras atividades técnico-didátitrito de Jacuecanga e a localidade de
cas.
Jtaorna, ambas situadas no municrw
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pio de Angra dos Reis, no Estado do
Rio de Janeiro, cujo projeto e planta
de situação D.O REI-57.621, foram

aprovados por ato do Diretor-Gera!
do Departamento Nacional de Águas

e Energia Elétrica, no processo MME

u.v

700.724-71.

Art. 2.° Fica autorizada a Central
Elétrica de Furnas S. A. a premover a constituição de servidão admi-

nistrativa nas referidas áreas de terra, na forma

da

legislação vigente,

onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
.referída no artigo 1.".
Art. 3.° Fica reconhecida a con.
veniêncía da constituição de servidão

edminístrativa necessária

em

favo!

da Central Elétrica de Furnas S. A ..
para o fim indicado, a qual compre.ende o direito atribuído à emprêsa

'Concessionária de praticar todos__ oe
atos de construção, operação é -manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráífcaa
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconatruçôes, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas ua
terra atingidas pelo ônus, limítarãc
o uso e gôzo das mesmas ao que fÕI
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
'ela, prática, dentro das
mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
.causem danos, incluídos, entre êlea,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° A Central Elétrica de Furnas
"S. A. poderá promover, em .Iutso, as
medidas necessárias a constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judtcíal estabelecido no Decreto-lei nú ..
mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
eom a, modificações introduzidas
através a Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4.° ~ste Decreto entrará. em
vfgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
150.° da

18 de junho de 1971;
Independência e 83.0 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 68.773
JUNHO

DE 18 DE

DE 1971

prorroga o prazo para a execuçâ(l
dos serviços concernentes aos re[Jistms públicos, regulados pelo Decreto-lei n» 1.000, de 21 de ouiubro de 1969.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado até 31 de
dezembro de 1971 o prazo para exeeuçao dos serviços concernentes aos
registros públicos,
regulados pelo
Decreto-lei n." LODO, de 21 de outubro de 1969.
Art. 2.° Durante o prazo a que se
refere o artigo antecedente, a exeeuçâo dos serviços concernentes aos
r egistros públicos obedecerá ao dísposto na. Lei n.? 4.827, de 7 de fevereiro de 1924, e seu Regulamento
baixado pelo Decreto n.v 4.857, õe
. 9 de novembro de 1939, e demais díaposições em vigor na data dêste Deereto.
Art. 3.° 'aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1971:
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.774

JUNHO DE

DE

21 DE

1971

Declara de utilidade pública o ea«:
candário Senhor Bom Jesus
dos
Passos, com sede em Passos, Estaao
de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbutçáo que lhe conír.ro o ar~
tigo 81, item 111, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 21.695, de 1970, decreta:

Art. 19 É declarado de utilidade
pública, nos tõrmos do artigo 19 da.
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 10 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o Educandário Senhor Bom Jesus dos Passos, com sede em Passos, Estado de
Minas Gerais.
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Art. 29 nste Decreto entrará em prêsas da Faculdade de Ciências Convigor na data da sua publícaçào, re- - tábeis e Administrativas de Sorocaoa,
mantida pela Fundação Dom Aguírvogadas as disposições em contrário.
re com sede em Soroeaba, Estado de
Brasília, 21 de junho de 1971;
Sáo Paulo.
lE·ü() da Independência e 83 9 da
República.
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'eEMÍLIO G. MÉDICI
voga-das as disposições em contrário.
Alfredo Buzaid
Brasília, 21 de junho de 1971:
1509 da Independência e 8::19 da
DECRETO N0 68.775 - DE 21 DE
República.
JUNHO DE 1971
Declara de utilidade pública a Casa
do Menor de Taubaté, com sede em
Taubaté, Estado de São Paulo.
O Presidente da Repúbnca. usando

EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.777 -

DE 21 DE

JUNHO DE 1971

da atribuição que lhe CQIueI'1'! o artigo 81, item IH, da Constdtuíção e
Autorização para funcionamento
da
atendendo ao que consta do Processo
Escola Superior de Educação FisiCa
M. J. nc 23.187, de 1970, Decreta:
de Presidente Prudente - Autarquia
Art. 19 É declarada de utilidade - --- Municipal, com sede em Presuiente
Prudente, S. P.
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei n'? 91, de 28 de agosto de 19::15,
o Presidente da República, usando
combinado com o artigo 19 do Regude atribuição que lhe COl1ÍE.J'e o arlamento aprovado pelo Decreto nv ..
tígo 81, item lII, da Constituição, de
50.517, de 2 de maio de 1961, a Casa
acordo com o artigo 47 da Lei nc ..
do Menor de Taubaté, com sede em
5.540, de 28 de novembro de 1968, alTaubaté, Estado de São Paulo.
terado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
Art. 29 1!:ste Decreto entrará em
de setembro de 1969, e tendo em vista
Vigor na data de sua publícação, reo que consta do Processo nc 226.436 de
vogadas as disposições em contrário.
1971, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Brasilia, 21 de junho de 1971;
l'E'Ü o da Independência e 83 Q da
Art. 19 Fica autorizado o funcioRepública.
namento da Escola Superior de Educação Písíca de Presidente Prudente
EMíLIO G. MÉDICI
- Autarquia Municipal - com sede
Alfredo Buzaid
em Presidente Prudente, no Estado
de São Paulo.
DECRETO N9 68.776
DE 21 DE
Art. 29 :€ste Decreto entrará em
JUNHO DE 1971
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Concede reconhecimento ao Curso de
Brasília, 21 de junho de 1971:
Administração de Empresas da Fa1500 da Independência e 839 da
culdade de Ciências Contábeis
e
República.
Administrativas de Sorocaba (São
Paulo) .
o Presidente da Repúbííca, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n.« CFE 1. ~93 de 1970, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. :e.: concedido reconhecimento ao Curso de Admínístraçâo de Em-

EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9

68.778 -

DE 21 DE

JUNHO DE 1971

Autorização para tumcionamenso
do
Curso de Ciências (Licenciatura do
19 Ciclo) da Faculdade de Filosojia,
Ciências e Letras de Uruguaiana.

o Presidente da Repúolica, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 81, item rrt, da Constituição, de
acõrdo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo no CFE 1.373 de

~970;

do Ministério da Edu-

cação e Cultura Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências (Licenciatura do 19 Ciclo), da Faculdade

de rrnosorta, Ciências e Letras de Uru-

guaíana, mantida pelo Consórcio Uni-

versitário Fronteira Oeste e com sede
em Uruguaiana, no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de junho de 1971~
da Independência e 839 da
República.

H~{)Ç>

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N,O 68.779 -

DE 21 DE

JUNHO DE 1971

Concede reconhecimento aos Cursos
de Ciências Econômicas e Asinunistração de Emprêsas da Faculdade
de Ciências Econômicas e Astministrativas de Taubaté, Autarquia Municipal, com sede em Taubaté, SP.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, de acôrdo com o artigo 42 da Lei nv ~.540,
de 28 de novembro de 196·8, alterado
pelo Decreto-lei no 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo nv 226.437-71, do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q E' concedido reconhecimento aos Cursos de Ciências Econômicas e Administração de Emprêsas da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Taubaté, Autarquia Municipal, com sede em Taubaté, no Estado de São Paulo.
Art. 2? :i!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150? da Independência e 83? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N.o 68.780

DE 21 DE

JUNHO DE 1971

Altera o Decreto n» 60.544, de 7 de
abril de 1967, que aprovou o Quadro>
Unico de Pessoal da Unioersuuuie
Feâercú da Paraiba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
31, item IIl, da Oonstituíçâo, e tendo em vista o disposto no artigo 181
do Decreto-Ieí n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma do
anexo, o Decreto n." 60.544,· de 7 de
abril de 1967, que aprovou o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba, a fim de reestruturar os atuais cargos em comissão e
funções gratificadas, para atender h-.
reforma administrativa consubstanciada no Decreto ns 61.920, de 19 dedezembro de 1967 e no respectivo Estatuto aprovado pelo Decreto numero
65.464, de 21 de dezembro de 1969.
Art. 2.° A Di visão de Pessoal da
Universidade Federal da Paraíba, em
decorrência da aplicação do artigo 5.°
do Decreto n.s 67.326, de 5 de outubro de 1970, que dispõe sôbre o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), fica transformada em Departamento de Pessoal,
diretamente subordinado ao Reitor;
integrado da Divisão de Legislação e
Contrôle de Cargos e Empregos e da
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento,
conforme consta do Anexo.
Art. 3,° O Departamento de Pe&soal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 4.° A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal da Paraíba.
Art. 5.° Esbe Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150.° da Independência e 33.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. I'" foi
publicado no tio. de 23-6-71.
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DECRETO

N," 68.781
JUNHO DE 1971

-

DE

21

DE

Altera o Decreto nr 60.907, de 28 de
junho de 1967, que aprovou o Quadro 1Jnico de Pessoal da Universidade Federal de Goiás, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 56
da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de
1960, combinado com o Decreto número 67.326, de 5 de outubro de 1970,
decreta:
Art. 1.0 A Divisão do Pessoal da
Universidade Federal de Goiás, em
decorrência da aplicação do artigo 5."
do Decreto n." 67.326, de 5 de outubro
de 1970, que dispõe sôbre o Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), fica transformada em
Departamento de Pessoal, diretamen ~
te subordinado ao Reitor, integrado
da Divisão de Legtslaçáo e Oontrôle
de Cargos e Empregos e da Divisão
de Seleção e Aperfeiçoamento, conforme consta do Anexo.
Art. 2.° Em decorrência do disposto no artigo 20 da Lei n.s 4.863,
de 29 de novembro de 1965, artigo 31
do Decreto-lei n." 81, de 21 de dezembro de 1966 e artigo 3.° do Decreto-lei
n.v 1.121, de 31 de agõsto de 1970,
fica retificado o Estatuto aprovado
pelo Decreto n." 66.555, de 11 de maio
de 1970, para consignar-se que, além
das atribuições estatutárias e regimentais, compete ao Vice-Reitor a
supervisão e coordenação administrativa da Universidade.
Art. 3.° O Departamento de Pessoal da Universidade apostüará os
títulos dos funcionários abrangidos
por êste Decreto.
DECRETO N9 68.783 -

Art. 4.° A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade
Federal de Goiás.
Art. 5.° astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O anexo mencionado no art. 1 foi
ç

publicado no D.O. de 23-6-71.

. DECRETO

Nº

68.782
1971

DE

21

DE

JUNHO DE

Extingue o Grupo Executivo da Indústria do Livro (GEIL) e dá outras
providências .

o Presidente da República; no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V da Constituição,
decreta:
Art. 1<;1 Fica extinto o Grupo Executivo da jndústría do Livro (GEIL).
transferidos seu acervo, seus programas e recursos para o Instituto Nacional do Livro, do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2º :t::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150º da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE

21

DE JUNHO DE

1971

Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 4.060.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Corsstdtuíçâo, e da autorização contida no artigo 6Ç1
"da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Pica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no wnor de CrS 4.060.000,00 (quatro milhões e sessenta mil cruzeiros), para
refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao suhanexo 12,00, a saber.
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12.00 12.00.10.04.2.019 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Funcionamento e Manutenção dos Grupos

3.1.2.0 12.0!:.16.07.1.023 -

Material de Consumo
O" •••••••••••
Construção, Ampliação e Recuperação de
Aeroportos (IULCLG)

Cr$ 1,00

Geradores e Casas de Fôrça do Sistema Aeronáutico (IULCLG)

3.1.2.0 12.00.16.07.1.026 -

3.1.3.2 12.0016.09.2.031 -

3.1.2. O -

Material de Consumo

.

300.000
1.200.000

Construcác- de' Aeroporto Internacional do
Galeão (lULCLG)

Outros Servícos de Terceiros

.

1.560.000

Funcionamento da Rêde de Proteção ao
Vôo (IULCLGJ
Material de Consumo
.

1.000.000·

Total .

4.060.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 12.00, a saber:
.
o-s 1,00

.

12.00 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

Atividade - 12.00.10.04.2.019
4.1.1. O - Obras Públicas
Projeto - 12.00.16.07.1.023
4.1.1.0 - Obras Públicas
Projeto - 12.00.16.07.1.026
4.1.1.0 - Obras Públicas
Atividade - 12.00.16.09.2.031
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.............

Total. ..................•................

300.000'
1.200.000
1.560.000·
1.000.000-

4.060.000

Art. 39 lJ::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971; 1509 da Independêrcla e 839 da República.
E:M:ÍLIO

G.

MÉDICI

José Flávio Pecara
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 68.784 JUNHO DE 1971

DE

21

DE

Cria o 7Q Regimento de Cavalaria
Mecanizado e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, inciso III, da Constituiçâo,
de conformidade com o disposto no
Artigo 46 do Decreto-lei no 200, de
25 .de fevereiro de 1967 e tendo em
vista o Decreto-lei nc 637, de 18 de
junho de 1969, decreta:

Art. 1Q l!: criado o 79 Regimento de
Cavalaria Mecanizado com sede em
João Pessoa - PB.
Art. 2Q O Ministro do Exército baíxará os atos complementares necessários à efetivação dêste decreto.
Art. 39 :t:.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971~
1509 da Independência e 83º" d'a:
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
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DECRETO NQ 68.785 -

DE 21 DE

JUNHO DE 1971
Dispõe sôbre o anrcueiiamento de
funcionários públicos do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos na Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Decretolei nv 509, de 20 de março de 1969,
alterado pelo de nv 538, de 17 de abril
de 1969, decreta:
Art. 19 Os funcionarias públicos do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos (DCT) poderão ser aproveitados, mediante admissão, na Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o regime da legislação trabalhista, uma vêa verificada, em cada
caso, a necessidade dêsse aproveitamento e a habilitação do servidor para as funções que deverá exercer.
§ 19 O tempo de serviço público do
funcionário, admitido mediante contrato e na forma dêste artigo, será
reconhecido pela EG.T, de acôrdo com
a legislação trabalhista, para todos os
efeitos inclusive estabilidade e também computado, para fins de aposentadoria, nos
têrmos do Decreto-lei
nv 367, de 19 de dezembro de 1968.
§ 29 Para a efetivação do contrato
de que trata o parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 281 da
Lei nc 1.711, de 28 de outubro de
1952, o funcionário exonerar-se-a do
serviço público, sendo desligado dentro de 48 (quarenta e oito) horas após
a apresentação do pedido de exoneração ao Chefe imediato.
§ 39 O ato de exoneração do funcionário, nas condições previstas no
parágrafo anterior. retroagtrá à data
de seu desligamento.
§ 49 Os cargos vagos em conseqüência das exonerações a que se refere
o parágrafo anterior serão automáticamente suprimidos.
Art. 29 Os funcionários que não forem aproveitados na ECT, poderão
continuar á sua disposição, na forma
do disposto nc Decreto-lei nc 5U9, de
20 de março de 1969, e artigo 31 do
Estatuto Provisório da Empresa Bra-

sileira de Correios e Telégrafos, aprovado pelo Decreto nc 64.676, de 10 de
junho de 1969, observado o seguinte:
a) ficarão sujeitos, respeitados os'
limites de horário da legislação atinente ao respectivo regime jurídico
às normas de trabalho e disciplinares
da ECT;
b) poderão, na situação de servidores públicos à disposição da ECT, sem
ônus para o Tesouro Nacional, trabalhar em regime especial, fazendo jus.
às compensações que forem estipuladas, de acôrdo
com as respectivas
condições de exercício e atribuições,
funcionais.
Art. 39 Os funcionários não aproveitados e que também forem julgados dispensáveis de continuarem à
disposição da ECT, segundo critérios
. qúe esta estabelecer terão os cargosde que são titulares relacionados para os fins previstos no parágrafo único do artigo 19 e no artigo 39 do Decreto nc 65.871, de 15 de dezembro'
de 1969,

Art. 49 A aplicação do disposto nos.
artigos 1Q e 29 aos funcionários do
extinto DCT, à disposição de órgãos
estranhos ao Ministério das Oomunícações, dependerá do respectivo retõrno à ECT no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar -da vigência dêste deereto.
Parágrafo único. Expirado o prazode que trata êste artigo, sem a apresentação do funcionário, será aplicado para O cargo de que é titular, Q.
que dispõe o artigo 39 dêste decreto.
Art. 5';> Passarão a integrar Quadro Suplementar, os funcionários que
continuem à disposição da ECT, devendo seus cargos serem extintos à
medida que se vagarem, respeitado
o direito de promoção e acesso de
seus integrantes.
Art. 69 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150Q da Independência e 839 da.
República.
EM,íLIO G.

MÉDICI

Huçmo C. Corsetti
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DECRETO

NQ

H6I

68,786 -

DE

21 DE

:3:0 ORNar

Modifica o Estatuto da emprêsa pú~
blica Banco Nacional do De,3envolvimento Econômico.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere a artigo 81, itens III e V. da Constituição, decreta:
Art. 19 O
Estatuto da emprêsa
pública Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE, entidade a que se refere o artigo 19 da
Lei n" 5.662, de 21 de junho de 1971,
fica modificado pelas disposvões do
presente Decreto, as quais passam a
integrar o conjunto das normas que
regem a entidade, derrogando aquelas que com elas conflltar-em.
Art. 2Q São órgãos da admrnfstra-.
-çâo e da fiscalização do Banco:
I - Conse lho de Administração,
'com seis Conselheiros;
II - Diretoria, composta do Pre·sidente do Banco e de ctncc Diretores, sem designação especial:
III Conselho Fiscal, com três
membros efetivos e três auptentes.
Arb. 39 O Conselho de Admíntetração, cujos membros serão nomeá-dos pelo Presidente da Repubríca
dentre cidadãos de notório saber e
reputação ilibada, terá Iunçóes normativas, consultivas e deliberativas,
observado, no que couber, o -üsposto
no art. 13 da Lei nv 1.628, de 20 de
junho de 1952, e nos artigos 22 e 23
da Lei nv 2.9'13. de 26 de novembro
de 1956, excetuados os atos e as r-iatérías da competência privativa do
Presidente do Banco, previstos na.quelas leis e neste Decreto.

Parágrafo único. O Presidente do
Banco, ao presidir o Conselho de Administração, terá apenas veto de qualidade, mas poderá vetar as suas
resoluções e submetê-las ao Ministro do Planejamento e Coordenação
'Geral.
Art. 4Q É da competência da Diretoria, cujos membros serão nomea.dos pelo Presidente da República:
al decidir sõbre as operações que
forem de sua alçada, na Iorma do
-que dispuser o Regimento Interno;

b) dar parecer sôbre tôda matéria
que deva ser submetida 3.0 Conselnc
de Administração;
c) deliberar sôbre assuntos de natureza administrativa, consoante cuspuser o Regimento Interno;
d) aprovar o teor das procurações
que forem conferidas pelo Banco; e
e) aprovar minutas dos contratos
que forem celebrados pelo Banco,
podendo delegar essa atrlbutção.
Parágrafo único. O Presidente do
Banco, ao presidir a \>ire'~Ql'i<l., terá
voto comum e voto de qualidade, [;0dendo vetar as resoluções do colegiado e submetê-las ao Conselho de
Administração.

Art. 5° O Conselho de Admínístração e a Diretoria deliberarão com
a presença de, pelo menos, quatro de
seus membros.
Art. 69 O Conselho
Fiscal será
constituído de três membros efer.ivos e três suplentes, todos nomeados
pelo Presidente da República, pelo
prazo de dois anos, vedada a ronomeação,
Art. 79 Ao Conselho Fiscal compete examinar e emitir parecer sôore
balanço e contas semestrais da Diretoria e exercer as atribuições previstas na Lei das Sociedades 1=-01'
Ações (Decreto-lei nv 2.627, de 26 de
setembro de 1940).
Art. 8Q Ao Presidente do Banco
compete a direção executiva das atividades do Banco, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas nos
artigos 15 e 16 da Lei nv 1. 628, de
20 de junho de 1952, e no artigo L;l
da Lei nv 2.973, de 26 de novembro
de Hl56, e mais:
a)
assinar, obrigatoriamente, em
conjunto com outro Diretor, os atos
que constituam obrigações do Banco,
superiores à quantia equivalente a
cinco mil vêzes o maior salárto-mínímo vigente no País; e
b) distribuir, entre os Diretores. a
coordenação dos serviços do Banco,
podendo delegar-lhes competência
executiva e decisória, observado o disposto na lei .
Art. 99 Nas suas ausências ou impedimentos por período igual ou Inferior a quinze dias, o Presidente do
Banco poderá designar um dos Dire-
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tores para responder pelo desempenho das atribuições da Prestdêncía,
enquanto durar o afastamento.
Parágrafo único. Se a ausência ou
impedimento do Presidente houver de
prolongar-se por mais de quinze dias,
o Ministro do Planejamento e Coordenação Geral nomeará, dentre os
Diretores, aquêle que exercerá 35
atribuições a que se refere êste artigo.
Art. 10. Ao Diretor do Banco compete:
a) coadjuvar o Presidente na díre
ç ã o e coordenação das
atividades ti;)
Banco, na extensão e nos limites fixados no Regimento Interno;
b) participar das reuniões da D;retoria, relatando assuntos das respectivas áreas de coordenação;
c) exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas pelo
Presidente;

DECRETO N9 68.787 -

d) exercer as funções executivas
e decisórias que lhe forem delegadas
pelo Presidente.
Art. 11. O pessoal do 'ganco será
admitido de acôrdo com a Iegíslação
vigente para relações de emprêgo
privado e selecionado através de concurso público de provas ou de títulos e" provas.
Parágrafo único. Para a execuçàc
de tarefas de natureza técnica, poderá a Diretoria autorizar, em caráter
excepcional, a contratação de pessoas
físicas ou jurídicas, observados os
preceitos da legislação civil e da trabalhista.
Art. 12. .&ste Decreto. entrará em
vigor na data de sua publícacào, revogadas as disposições em contrárro.
,_Brasília, 2] de junho de 1971;
-1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI·

João Paulo dos Reis V ~r!ow

DE

21

DE JUNHO DE

1971

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio em favor da Divisão de Segurança e Informações e do Departamento de Administração, o crédito
suplementar de Cr$ 676.180,00 para refórçc de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O I'resídente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei D/' 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor
da Divisão de Segurança e Informações e do Departamento de Adminís.,
tração, o crédito suplementar no valor de Cr$ 676.180,00 (seiscentos e setenta e seis mil, cento e oitenta cruzeiros), para retôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 18.00, a saber:

o-s
MINIST"'RIO
COM"'RCIO

18.05 -

Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Pessoal Civil
Desposar, Variáveis com Pessoal Civil
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços de Administração
Outros Serviços de Terceiros
.

600.000

Total .

676.180

18.05.08.09.2.012
3.1.1.1 -

02 18.08 18.08.01.01.2.015 -

3. 1.3.2 -

DA

INDDSTRIA

E

1,00

18.00 -

DO

76.180
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Ar-;;. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulações parciais de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or-

çamento ao subanexo 18.00, a saber:

crs
18.00 18.01 Atividade 3.1. 1.1 -

02 Atividade 3.1.1.1 -

MINIST"'RIO
COM<:RCIO

DA

INDúSTRIA

E

Gabinete do Ministro
18.01.06.10.2.004
Pessoal Civil

Despesas Variáveis com Pessoal Civil

;10.MO

18.01.12.12.2.008
Pessoal Civil

02 - Despesas Variáveis com Pessoal Civil
18.11 - Instituto Nacional de Tecnologia
Projeto - 18.11.04.01.1.010

4.1. 3. O 18.12 -

',{}~

DO

Equipamentos e Instalações

26.180

.

200.000

Instituto Nacional de Pesos e Medidas

Projeto -

18.12.06.08.1.015

4.1. 3. O -

Equipamentos e Instalações,

.

400.00<)

Total . .

.

676.180

Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2'1 de junho de 1971; 1509 da Independência e 839 da Repúbtica.
E1'.1íLIO G, MÉDICI

José Flávio Pécora
Marcus Vinicius Prctíni de Moraes
J oco Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N° 68,788 JUNHO DE 1971

DE

21

DE

Altera os anexos do Decreto numero
65.632, de 24 de outubro de 1969, que
aprovou o enquadramento de servidores do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério do Trabalho e Preoiâencía Social, e dã ou-:TaS providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artígo 81, ite:n rII, da Constttuíçâo, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 2.499, de 1971. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação -nominal a que

se refere o artigo 19 co Decreto ')9
65.632. de 24 de outubro ce 1969, que
aprovou o enquadramento de servidores do Mínlstérío do Trabamo e Previdência Social, amparados ;)e10 naràgrafo único do artigo 23, da Lei n.?
4.069, de 11 de junho de 1~'j2, para
efeito de ser Incluído um \cargo na

série de classes de Auxiliar de Datiloscopista P-902.8.A, e nêle ser considerado enquadrado Edu werrtch, a
partir de 1ÇI de janeiro de 1964, em
cumprimento a decisão do
.ribunai
Federal de Recursos, proferida, por
unanimidade, na Apelação Cível u<)
28.567.
Art. 29 O órgão de pessoal u) Ministério do Trabalho e Prevtdeneta
Social apostílará o titulo do servidor
abrangido por êste Decreto.
Art. 39 As despesas com .., -xccuçâo
dêste Decreto correrão à conta dos
recursos orçamentários próprios do
}\. 'etário do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 49 .aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 21 de junho de 1971;
da Independência e 83° da
República.
150 0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Armando de Brito
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DECRETO

NQ

68.789
1971

DE

21

DE

JUNHO DE

Exclui do relacionamento de dispom~
bilidade cargos e servidores do Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Soctsü que
mencio1ta.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 32.040-70, do Departamento
Administrativo do Pessoal civü, decreta:
Art. 1Q Ficam excluídos dos relacionamentos constantes das Portarias
ncs 3.220, 3.279 e 3.338, de 29 de abril,
28 de maio e 30 de junho de 1969,
respectivamente, do Ministro de Es-tado do Trabalho e Previdência Social, os cargos cor-stantes do Anexo I
do presente Decreto.
Art. 29 Ficam excluídos dos retacío-.
namentos de disponibilidade constantes das Portarias citadas os servidores referidos no Anexo II, ocupantes
dos cargos mencionados no artigo anterior.
Art. 3° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971'
1509 da Independência e 839 d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Armando de Brito

o anexo mencionado no art.
publicado no o.o. de 23-6-71.
68.790
JUNHO DE 1971

DECRETO

NQ

DE

1Ç1 foi

21

DE

Reâistribuí cargo, com o respectivo
ocupante, para o Ministério àa Indústria e do Comércio, e dá outras
providências.
•

o Presidente da Repúuríca. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no ar-
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tigo 99, § 29, do Decreto-lei nc 200,
de 25, de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redísbrfbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
(Lei nc 4.069 de 1962) - do Ministério da Indústria e do Comércio, com
o respectivo ocupante, um cargo de
Motorista, código CT-401.8.A, integrante de idênticos Quadro e Parte
do Ministério das Relações Exteriores, ocupado por Ary Bernardo Cot-

ta.

Art. 29 A redistribuição de que
trata êst e Decreto não homologa situação que, em virtude de síndícãnoía,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser consíderada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. Sv O órgão de pessoal co Ministério das Relações Exteriores remeterá ao do Ministério cu Incústrta
e do Comércio, no prazo ce 30 <trinta) dias, a contar da publicacao neste
Decreto, o assentamento funcional do
serviço mencionado no artigo ::,9.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redtstrlbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens
pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Indústria e do Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59. zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Marcus Vinicius Pratmi de Moraes

DECRETO N9 68.791
JUNHO DE 1971

DE

21

DE

Dispõe sôbre alterações nos anexos «o
Decreto n9 60.818, de 6 de junho de
1967, que aprovou o enquadramento
dos servidores do Ministério das
Relações Exteriores, amparados pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
n 9 4.069, de 11 de junho de 1962.
e dá outras providências.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe: confere o ar-
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tígo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei nc
4.069, de ~1 de junho de 1962, e o que
consta dos processos números 2.606 e
2.607, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal civn. decreta:
.
Art. 1Q Ficam alteradas a tabela
numérica e .a relação nominal anexas
ao Decreto nv 60.818, de 6 de junho
de 1967, que aprovou o enquadramento dos servidores do Ministério das
Relações Exteriores, amparados pelo
parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962 para
efeito de:
'
a) ser excluído um cargo na classe
de Servente, GL-104.5, ocupado por
Jorge Alberto Machado Kcntovski: e
b)
serem incluídos os cargos abaixo
relacionados, para enquadramento dos
servidores a seguir indicados:
1 - um cargo na claSSe de Auxiliar
de Bibliotecário, EC-I02.7, e nêle considerar enquadrado Jorge Alberto Machado Kontovski;
2 - quatro cargos na classe de .Escriturário, AF-202.8.A, e nêles considerados enquadrados Júlio Miguel da
Silva, Esmeralda Seslavine Tartarin,

DECRETO NQ 68.792 -

Rosa Monteiro e Edda Plsani Faraone; e
3 - um cargo na classe de Escrevente-Datilógrafo, AF-204.7, e nele considerado enquadrado Sigmundo
Síevers ,
Parágrafo único. Os enquadramentos de que trata êsta artigo vigoram
a partir:
a)
da data em qUe cada uma adquiriu legalmente a cidadania brasileira, os de Esmeralda Seslavine Tartarim, Rosa Monteiro e Edda Pisam

Faraone; e

15 de junho de 1962, o dos de-

b)

mais.

Art. 2Q Na execução dêst e Decreto
aplicam-se. no que couber, as disposições do Decreto nv 60.818, de 6 de
junho de 1967.
Art. 3Q f::ste Decreto entrará em
vigor na data da Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150Q da Independência e 83~ da
República.
EMÍLIO G.

Mh"DICr

Mário Gibson Barboza

DE

21

DE JUNHO DE

1971

noouiennco Os cargos de ReviSOr do Quactro de Pessoal do Instituto
Nacional diS Previdência social, e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando da atrtbuiçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constáttnçào, e de acôrdo com o artigo 69, letra G,
do Decreto-lei nv 972, de 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo nc 3.045, de 1971, do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam reclassíftcados, com os respectivos ocupantes, na forma
doe anexos, de acôrdo com o disposto no Decreto no 67.269, de 24 de
setembro de 1970, os cargos de Revisor do Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional de Previdência Social, autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo único. A reclassificação a que se refere êste artigo e seus
efeitos financeiros vigoram a partir de 21 de outubro de 1969,
Art. 29 nste Decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas,
Ilegais ou contrárias as normas admtnístnativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social
apostilará os titulas dos funcionários abrangidos por êste Decreto, ou os
expedirá aos que não os possuam.
Art. 49 A despesa com a execução dêste Decreto correra à conta dos
recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de Previdência Social.
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Art. 59 mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de junho de 1971; 150~ da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Armando de Brito

Os anexos mencionados no art. 1'? foram publicados no

DECRETO NQ 68.793 -

DE

22 DE

JUNHO DE 1971

D.a. de 24-6-71.

DECRETO N° 68.794 - Dl: 23 Di:
JUNHO DE 1971

Autoriza o funcionamento da Facu;Exclui dos relacionamentos de dispoâaae de Ciências Humanas, com os
nibilidade constantes dos Anexas I e
Cursos
de
Pedagogia, Psicologia,
11 da Portaria 3.279-69, do M1'í'nsHistória e Letras, do Instituto Sutro do Trabalho e Prenuiêncía Soperior Metodista - IMES, em Ructcial, o cargo e o nome do servidor
çe Ramos no Municipio de &10 eer-::
que mencWna.
nardo do Campo SP.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo CFE número
2.036 de 1970, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Humanas, mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior - IMES,
sediado no Munícípío de São Bernardo do Campo, com os Cursos de
Pedagogia (Licenciatura, nas modalidades de magistério primário e médio,
administração escolar da 10 e 20 grau,
inspeção escolar de 10 e 20 grau, supervisão escolar de 19 grau e orientação escolar de 19 e 29 grau); Letras
(Licenciatura); Psicologia (Bacharelado, Licenciatura e Curso de Formação de Psicólogos) e História (Licenciatura) .
Art. 29 ürste Decreto entram em
vigor na data de sua pucucacao, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de junho de 1971;
150\> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíção, e
de acôrdo com o Decreto n- 65.764,
de 2 de dezembro de 1969, e ainda,
tendo em vista o que consta do Processo número MTPS - 303.733-60, co
Ministério -do Trabalho e Previdõncia Social, decreta:
Art. 10 Fica excluído do relacionamento constante do Anexo I da Portaria 3.279, de 28 de mala de 1969,
um cargo de Redator 5:C-30G, nível
21-B, do Grupo ocupacional EC-3llU.

Art. 20 Fica Igualmente excluído
do relacionamento constante do Anexo H da Portaria 3.279-69, citada, o
nome do servidor Gtlliath Corrêa. Simões, matrícula n'' 1.080.511, ocupante do cargo de Redator, nível 21-B,
referido no artigo 10.
Brasília, 23 de junho de 1971;
1500 da Independência e 33 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

246

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 68.795 -

DE

23

DECRETO N° 68.796 JUNHO DE 1971

DE

JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública a 11s.<:0ciação de Proteção à Mtiternuto-íe
e à Infância de Pinâoretcurui, E'~~
tado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constltuíçào e

Art. 1° E' declarada "de uuilidade
pública, nos têrmos do aruigo 1° da
Lei 91, de 28 de agôsto de 19.35, combinado com o artigo I'' do Regula-

mento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de Fl6l, a As-

sociação de Proteção

á

Maternidade

e à Infância de Píndoretama, com

sede

em

Pindoretama,

Estado

ao

Ceará.

Art. 2° f:ste Decreto entrará e111
vigor na data de sua puolícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 19'71;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

o

DE

Presidente da República resolve
TORNAR

PUBLICO

Que deixará de vigorar, cara o
Brasil, a partir de 5 de abril de 1972,
a Convenção da OIT de n'' 81, concernente à Inspeção do Trabalho na
Indústria e no Comércio, adotada em
Genebra a 11 de julho .íe 194'7, por
ocasião da Trigésima Sessão da, Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, visto haver
sido denunciada por nota de Govêrno
brasileiro à Organização Intemacional do Trabalho, tendo sido ao denúncía registrada, por esta últlmu, a 5
de abril de 1971.
Brasília, 23 de junho
1500 da Independência
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

i~

de 1971;
83° da

MÉDICI

taarto Gibson Barboza

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.797 -

2'3

Torna pública a denúncia,
neio
Brasil, da conoençôo dJ, ()IT de
n° 81, Concernente à Inspeção do
Trabalho na Indústria e no) Comércio.

atendendo ao que consta do Processo
M. J. 17.353, de 1969, decreta:

Di:

DE

23

m: JUNHO DE 1971

.znspõe sõcre a execução do Ajuste de Complementação Industrial n9

14

sôore

produtos do setor das Indústrias de Refrigeração e Ar Condicionado e
Aparelhos tneuícos, Mecânicos e Térmicos de Uso Doméstico, concnusio
entre o Brasil e o México

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item TIl, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3. de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. prevê, no seu artigo l'Ô, a' celebração de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15(I). 16(1) e 99(IV) , da conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil e do México, com base
nos dispositivos citados acima, assinaram, em Montevidéu, no dia 4 de dezembro de 1970. Protocolo estabelecendo um Ajuste de Complementação sôbre produtos do setor das Indústrias de Refrigeração e Ar Condicionado e
Aparelhos Elétricos, Mecânicas e Térmicos de Uso Doméstico;
Considerando que, em cumprimento ao artigo 17 do Tratado de Montevidéu. e nos têrmos do artigo 18 da Resolução 99 (IV). o Comitê Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução 229. de 8 de janeiro de 1971,
declarou as disposições do presente Ajuste que recebeu o número 14, compattveís com os principias do Tratado;
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Considerando que o presente Ajuste deverá entrar em vigor sessenta
dias após ter sido declarada SUa compatibilidade. segundo dispõe o seu
artigo 11, decreta:
Art. 10 A partir de 9 de março de 1971, as importações dos produtos
especificados no artigo lodo Protocolo anexo a êste Decreto, originários do
México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relaEva: Bolivía, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e requisitos
de onecm estipulados no seu Anexo I, obedecidas as cláusulas e condições
estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições dêste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda: tomará. através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nc 52.037, de 31 de maio de 1963 c reestruturada pelo Decreto número 60.9'87, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A.. a execução do Protocolo anexo.
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrártc,
Brasília, 23 de junho de 1971; 150'? da Independência ,;: 83Q
da República'.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
José Flávio pécorc
O Protocolo anexo mencionado no art. 1" foi publicado no D.O. de 25
de junho de 1971.

DECRETO N° 68.798
DE .23 D>:;
JUNHO DE 1971
Altera denominação do "Ccnsernatório de Música de .scasecessc- oara
Faculdade de Música Auquet« de
Souza França".

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c nxtigo 81, item IH, da Cons~ituição e
tendo em vista o que consta no Processo nv 2.053-70, do Conselho FlSderal de Educação, decreta:
O

Art. 10 O Conservatório de Música
de Bonsucesso, autorizado a runcícnar pelo Decreto n" 63.989, de 15 de
janeiro de 1969, passa a denomtne.rse ''Faculdade de Música Augusta de
SOUza França".
Art. 2° ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N~

68. 799 ~ DE 24 DE
1971

JUNHO DE

Declara de utllidade pública o lnstituto Waldemar Falcão, com sede em
Aracati, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 54.462, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do art. 1~ da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, combinado
com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517, de 2 de maio
de 1961, o Instituto Waldemar Fa1cão, com sede em Aracati, Estado do
Ceará.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vi.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1971;
150'? da Independência e 8311 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 68.800 JUNHO DE 1971

DE

24

DE

Maria, com sede em Itaoorui, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 7.740, de 1970, decreta:
E' declarada de utilidade

pública, nos tôrmos do art. 19 da Lei

91, de 28 de agôsto de 1935, combinado
com o art. 19 do Regulamento apro-

vado pelo Decreto nc 50.517, de 2 de
maio de 1961, a Associação 'Missionária do Coração de Maria, com sede em
Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 mste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação. __ revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

Attreâo Buzaid

DECRETO

Nº 68.801 DE
JUNHO DE 1971

24

DE

Declara de utilidade pública a Casa
da Criança da Paróquia de Guarujá,
com sede em Guarujá, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtutçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 20.812, de 1970, decreta:
Art. 19 :e: declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19 da Lei SI,
de 28 de agosto de 1935, combinado
com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517, de 2 de maio
de 1961, a Casa da Criança da Paróquia de Guarujá, com sede em GUEi.rujã, Estado de São Paulo.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

4lfredo Buzaid

NQ

68.802 1971

DE

24

DE

JUNHO DE

Declara de utilidade pública a .ãssociaçáo Missionária do Coração de

Art. 19

DECRETO

Reéístrunü cargos para a Unixersiaade Federal do Rio de Janeiro, e da
outras providencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constdtuíçâo, e
tcndr, em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrfbuidos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. os seguintes cargos,
com os respectivos ocupantes, pertencentes ao Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das Selaçôes Exteriores, mantido o regime
Jurídico dos Juncíonáríos:
1) Um cargo de Datilógrafo, códígu
AF-503.7.A, ocupado por Emília Machado Fagundes Cotta;
2) Um cargo de Escriturário, código
AF-202.10.B, ocupado por Iracema Oitícíca Berge;
3) Um cargo de Oficial de Adnumstração, código AF-201.14.B, ocupado
por Beatriz Rita Carneiro de Miranda:
4) Um cargo de Arquivista, cóutgo
EC-303.9.B, ocupado por Nelson Güu~
çalves de Jesus.
Art. 29 A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, tnquertto administrativo ou revisão de cnquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária a normas o..dmínistratívas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Mrnistério das Relações Exteriores envtarã ao da Universidade Federal do aio
de Janeiro, no prazo de 30 (trinta:
dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 1"'.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal do Rio de Janeiro consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante
do cumprimento dêste ato.
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Art. 59 :Este Decreto entrará em V1g or na data da Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ 68.803 DE
JUNHO DE 1971

25

EXECUTIVO
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7) um cargo de Artifice de Manu-

tencão.. código A-3üS.6, ocupado por
Júlio de Araujo Coutinho;
b) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente do Ministério da Saúde:
1) um cargo de Escriturário, código
AF-2ü2.8.A, ocupado por Emir Aranha Lins;

2) um cargo de Armazenísta, codigo AB-I02.8.A, ocupado por Már10
Roberto Rocha Pedroso;
DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda e dá
outras prcmuiéncias,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI. da Constltuíçào-'-:
e tendo em vista o disposto no artigo 99. S 2.°, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistríbuídos para
o Quadro de Pessoal do Mínístérro
da Fazenda, nas Partes correspondentes, os seguintes cargos, com os
respectivos
ocupantes,
integrantes
dos Quadros de Pessoal dos órgãos
indicados:
a) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente
do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....

(DASP) :

um cargo de Cirurgião-Dentista,
código TC-90l. 22. C, ocupado por
Oharley Fayal de Lyra;
1)

2) um cargo de Cirurgião-Dentista,
código TC-901.21.B,
ocupado por
Ney Henrique Nitzsche;
3) um cargo de Técnico de Admíntstração, AF-60l.2l.B. ocupado por
Catulino Pereira Franco;
4) dois cargos de Oficial de Adml-

nistração, código AF-201.12.A, .....
ocupados por Neusa Reis Teixeira e
Maria Erciônía de Assis;
5) dois cargos de Escriturário, código AF-202.8.A, ocupados por Júha
Lopes de Souza e João Batista ua
Silva;
6) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Raímunda Cardoso da Silva;

3) três cargos de Motorista. código
C'l'-4ü1.8.A, ocupados por Ermínuo
Martins; Marcos Nelson Casa Grande e Nivaldo de Souza prestes,
4)
cinco cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-204.7, ocupados por Ruth Zimbres de Queiroz
Bianchí, Lucíola Pinto da Silva. Mana Joana de Carvalho. Peter Jürgen
Japp e Laura Maria dos Santos car-

oenuto:
5) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7 .A, ocupado por
Margarida Alencar do carmo;

c) do Quadro de Pessoal
Parte Especial - do Ministério da Baúde:

1) um cargo de Guarda, cocngu ..
GL-2ü3. 8. A. ocupado por David da
Cruz;
d) do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente - do Ministério da Jus-

trça:
1) um cargo de Médico, código ...
TC-801.22.B. ocupado por Moacir de
Jesus Penha;
2) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Severino Gonzaga de Assis;
e) do Quadro de Pessoal Parte
Especial (Lei n." 4.069-62) - do Mtnísténo da Justiça:
um cargo de Revisor, código ...
EC-306.12.A, em processo de "recíassífícação no nível 19, por fôrça uo
Decreto n.s 67.269, de 24 de setembro de 1970, ocupado por Antônio
Cruz Martins Guerra;
J) do Quadro de Pessoal Parte
Especial Extinta (Decreto n.s 53.076
de 1963 ~ Pessoal da extinta .....
COFAP):

um cargo de Oficial de Administração, código AF-2ül.12. A, ocupada
por Maria Verônica Salles;
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g) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente
do Ministério ca
Educação e Cultura:
dois cargos de Motorista, Código
CT-401.8.A, ocupados por Fernando
Malvão Moraes e José Maria Araújo
Monteiro;
h) do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente
do Ministério dos
Transportes:
um cargo de Escrevente-Datilógrafo, Código AF-204-7, ocupado por Zélia Madruga de Souza;

do Quadro Extinto ~ Parte XVI
(Estrada de Ferro Madeíra-Mamorê)
- do Mlnístérfo dos Transportes:
um cargo de Escriturário,
código
AF. 202.8. A, ocupado por Archimedes
Antônio Chaves:
j) do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente do Ministério da Indústria e do Comercto:
um cargo de Datilógrafo, código ..'
AF-503. 7 . A, ocupado por Claudete
'I'erezinha Gonçalves Romagnolí ;
z)

do Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministério das Relal)

çces Bxtertores:

um cargo de Redator, código ...
EC-3Ü5.20.A, ocupado por 'I'herezrnha Fernandes Spínola..

Art. 2.° Os órgãos a que pertencem os servidores mencionados no
artigo anterior remeterão, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao órgão de
pessoal do Ministério da Fazenda, os
assentamentos individuais respectivos.
Art. 3.° A redistribuição de que
trata o presente ato não altera,
quando fôr o caso, o regime jurídico

'do servídor ,

Art. 4.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em VIrtude de inquérito
administratívu,
sindicância ou revisão de enquadramento. venha a ser considerada nula. ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 5.° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
peios órgãos de origem, até que o
orçamento do Ministério da Fazenda
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes
do cumprimento dêste ato.

EXECUTIVO

Art. 6.0 Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1971:
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes'

DECRETO

NÇl 68.804
DE 25
JUNHO DE 1971

DE

Autoriza o [umcionamento dos Cursos
de Estudos Sociais, Oiêncuui, Letras
e Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciéneias e Letras "Braz
Cubas", Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constltuiçao, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista.
o oue consta do Processo D'1 CFES7'3i7ú do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Arü. 19 Fica autorizado o !'Ul:KH.'namento dos Cursos de Estudos SOciais, Ciências, Letras e Psicologia da
Faculdade de Piloscüa, Ciências e Letras "Braz CUbas" . antiga Faculdade
de Educação "Braz Cubas", mantida
pela Sociedade Civil de
Educação
"Braz Cubas", com sede em Mogr das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2" 1J::ste Decreto entrará em
vigor na data da sua punhcação, re~
vogadas as disposições em contrárío
Brasília, 25 de junho de 497J;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 68.805
JUNHO DE

~ DE

1971

25 DE

Cceceds reconhecimento ao Curso ae
Administração da Universidade Federal de Santa Maria, RS.

O Presidente da República, usando
qas atribuições que ihe confere o artigo 81, item II!, da Constituição. de

aeôrdo com o artigo 47, da Lei nv

5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9

de setembro de 1969. e tendo em vista
o qUe consta do Processo nv CFE 1.519, de 1970, do Mtnistérrc da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecímento ao Curso de Administração Integrado no Centro de Ciências .runcocas, Econômicas e Administrativas da
universidade Federal de Santa r.. .r ane,
sediada em Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 29 :E:ste Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publícaçáo. revogadas as disposições am -ontrarto.
Brasília, 25 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 68.806 -

DE

25

DE

.TUNHO DE 1971

'nstnus a Central de Medicamentos
(CEME) ,

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens In e V, da Constituição, decreta:
Art. 1º E' instituída a Central de
Medicamentos (CEME) , ôrgào da
Presidência da República, destinado
a promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos de uso humano 'àqueles
que, por suas condições econômicas,
não puderem adquiri-los.
Art. 29 A CEME funcionará com
órgão de deliberação coletiva, regulador da produção e distribuição de
medicamentos dos laboratórios farmacêuticos, subordinados ou vinculados aos Ministérios da Marinha, do
Exército, da Aeronáutica, do Trabalho e Previdência Social e da
Bàúde ,

Art. 3º A CEME competirá, manti·
dos os programas de fabricação e distribuição de produtos dos mencionados laboratórios, bem como de compra de produtos à indústria privada,
estabelecer um programa de cooperação e coordenação daqueles órgãos
com o objetivo de ampliar e aparfeiçoar, em todo o território nacional. a
assistência farmacêutica, em condições adequadas à capacidade aquísrtiva dos beneficiários.
Art. 49 A CEME será dirigida per
uma Comissão, composta de um representante de cada um dos Ministérios enumerados no artigo 2Q dêste Decreto.
Art. 5° O Chefe e os membros C:a
Comissão Diretora serão nomeados
pelo Presidente da República.
Art. 6° O Instituto Nacional de
'Previdência Social custeará os serviços administrativos da CEME, com
verbas destinadas à assistência rarmacêutica de seus segurados, e nos limites de um
orçamento especial,
aprovado pelo Presidente da Republica.
Art. 7° Os funcionários encarregados dos serviços administrativos
da CEME serão requisitadas dos Mfnistéríos enumerados no artigo 29.
Art. 89 Os representantes de MInistérios designados para a Comissão Diretora receberão gratítlcação
de presença. fixada pelo Presidente
da República, pelas reuniões a que
comparecerem, até o máximo de seis
reuniões por mês.
Art. 90 A CEME poderá celebrar
convênios com os Estados, a Dístríto
Federal, os Territórios e os Municípios, bem como com outras enttdades de direito público cu privado,
para os fins visados pelo presente
Decreto.
Art. 10. :E:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Júlio Barata
Márcio âe Souza e Mello
F. Rocha Lagâa
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DECRETO N° 68.807 JUNHO DE 1971

DE

no

25

PODER EXECUTIVO

DE

Regulamenta a concessão de diárias
aos servidores do Serviço Civil do

Poâer Executivo, e dá outras provi-

dências.

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

81, item IH, da Constituição, decreta:

Art. 10 Ao servidor da União ou de

Autarquia federal que se deslocar, em
objeto de serviço, da localidade onde
tem exercício, conceder-se-á diária
para indenização das despesas de ali-

mentação e pousada.
Parágrafo único. Não se concederá
diária:
a) quando o deslocamento constituir
exigência
permanente do cargo ou
função; e
b) durante o período de trânsito.

Art. 29 Caberá ao órgão de pessoal
arbitrar e conceder a diária, em cada
caso, mediante proposta do dírígente
da repartição, que indicará o nome do
servidor, cargo ou função, local para
onde se deslocará, serviço a ser executado, duração provável do afastamento e número de diárias a serem
adiantadas.
§ 19 O valor da diária resultará da
incidência dos seguintes percentuais
sôbre o salárlo-mímmo vigente na localidade para onde se deslocar o servidor:
I -- se ocupante de cargo ou função de direção. chefia ou assessoramento cuja retribuição exceda à do
nível 22 -- até 75% (setenta e cinco
por cento);
II -- se ocupante de cargo ou função cuja retribuição exceda à do nível
18 -- até 60% (sessenta por cento);
lU -- se ocupante de cargo ou função cuja retribuição exceda à do nível 11 -- até 50% (cinqüenta par cen-

toj : e

IV -- se ocupante de cargo ou função cuja retribuição seja igualou inferíor à do nível 11 -- até 45% (quarenta e cinco por cento).
§ 2° Quando a distância do local e
a natureza do serviço não exigirem
pernoite do servidor fora da localidade onde tem exercício, a diária reduzir-se-á à metade.

§ 39 Na localidade em que não houver órgão de pessoal, o dirigente da
repartição arbitrará e concederá as
diárias e remeterá ao órgão de pessoal
competente, em cada caso, uma via
da fôlha de pagamento, para efeito
de contrôle e publicação. Casa verifique irregularidade na despesa, o órgão
de pessoal promoverá a retificação do
ato e a reposição da importância índevidamente paga.
~ 49
Em qualquer caso,
ato de
arbitramento e concessão de diárias
será publicado no Boletim de Pessoal
do órgão.
Art. 39 Ao regressar à sede. o servidor restituirá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as diárias recebidas em excesso.

°

Art. 4° Na concessão de diárias
deverá ser observado o limite dos recursos orçamentários próprios relativos
ao exercício financeiro, vedada a concessão para pagamento em exercício
posterior.
Art. 5Q A concessão de diárias 301'3
servidores diplomáticos e consulares
continuará a reger-se pelas normas
especificas.
Art. 69 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacão, revogados os Decretos números 50.524. de
3 de maio de 1961, e 52.388, de 20 de
agôsto de 1963, e demais disposições
em contrário
Brasília, 25 de junho de 1971;
150 9 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barbcea
José Flávio Pecora
Mário David Andreazza

L. F. Círne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagóa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
António Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hy{/ino C. Corsetti
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DECRETO N9 68.808 JUNHO DE 1971

DE

DO P~DER EXECUTIVO

25

DE

Retifica o Decreto nQ 67.912, de 21
de dezembro de 1970.
O Presidente da Repúb-lica, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artágo 81, item lII, da Constàtutçao, e
tendo em vista o que consta do Processo no 7.534, de 1968, do Ministério
do Interior, Decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto
n? 67.912, de 21 de dezembro de uno,
publicado no Diârio O ncuu: de 22 seguínte, para declarar que a reintegraçâo de Athayde Ignácio CardOSO '.~~
Situação de aposentado, oeverá ser
efetivada no cargo de Agente de Proteçâc aos índios, P-1802-fi.B, uo ouadro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Agricultura, e não como constou.

Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua oublícecao revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L . F. Cirne Lima
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.809 JUNHO DE 1971

DE

25

DE

Dispõe sôbre o enquadramento de
servidores do Ministério da Educação e Cultura, amparados pelo disposto no artigo 2.° da Lei n. O 3.367
de 5 de Outubro de 1961, e no pa_
rágrafo único do artigo 23 da Lei
n Q 4.069, de 11 de junho de 1962,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
nas 3.967, de 5 de outubro de 1961
4.069, de 11 de junho de 1962, 4.345,
de 26 de junho de 1964, 4.723, de g
de julho de 1965, e nos Decretos-leis
nos 299, de 28 de fevereiro de 1967,
e 972, de 17 de outubro de 1969, e o
que consta dos Processos números
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6.068-70 e' 1.454-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam, na forma das relacões numéricas e nominais anexas
pertinentes, alterado o enquadramento definitivo dos servidores do Ministérlo da Educação e Cultura, amparados pelo artigo 29 da Lei nv 3.967.
de 5 de outubro de 1961, de que
trata o Decreto nc 65.583, de 21 de
outubro de 1969, e aprovadas, com
referência aos mesmos servidores, a
classificação dos cargos de rsivel superior, de acôrdo com o disposto no
artigo 99 da Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964, e as reclasstrícações
dos cargos integrantes das classes ou
séries de classes
de
Antropólogo,
TC-401, do Grupo Ocupacional P-1700
- Medicina, Farmácia e Odontologia
--" e de Revisor, EC-30B, previstas, respectdvamente, na Lei nc 4.723, de 9
de julho de 1965, e sua regulamentação, e nos Decretos-leis números 299,
de 28 de fevereiro de 1967, e 972, de
17 de outubro de 1969, combinado
com o disposto no Decreto nc 67.269.
de 24 de setembro de 1970.
Parágrafo único. Os efeitos legais
das medidas, a que se refere êste artrzo, prevalecem a partir de: 6 de
outubro de 1969, a decorrente da alteração do enquadramento aprovado
pelo Decreto nc 65.583, de 21 de outubro de 1969; 29 de junho de 1964.
com vantagens financeiras retroativas
a 1 de junho de 1964, a con~- mente
à classificação dos cargos e nive':.
superior; e 14 de julho de 19 5, 28 de
fevereiro de 1967 e 21 de outubro de
1969, respectivamente, datas de vigência da Lei nc 4.723, de 9 de julho
de 1965, do Decreto-lei nc 299, de 28
de fevereiro de 1967 e do Decretolei nv 972, de 17 de outubro de 1969.
as relativas às demais reclassificações.
Art. 2.0 Fica aprovado, na forma das
relações numéricas e nominais anexas correspondentes, o enquadramento parcial de servidores do Ministério da Educação e Cultura, amparados pelo disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei nv 4.069, de
11 de junho de 1962.
Parágrafo único. Os efeitos legais
do enquadramento previsto neste artigo prevalecem a partir de 15 de junho de 1962, exceto no que tange &8
alterações de enquadramento efetua-

254

ATOS

DO PODER

das com base nos pronunciamentos
da antiga Divisão do Regime Jurídico

de Pessoal e Consultoria Jurídica do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil, emitidos no Processo
nc DASP 7.383-69, as quais 'ligaram

a parti!' das datas em que os servidores beneficiados satisfizeram as
exigências dêles constantes, ressalvadas na relação nominal.
Art. 39 Em conseqüência do dlspos-

to no artigo anterior, são considerados excluídos dos anexos constantes
dos Decretos números 52. lOS, de 11
de janeiro de 1968, 62.207, de 1 de
fevereiro de 1968, 62.517, de 9 de
abril de 1968, 64.126, de 19 de fevereiro de 1969, 64.738, de 26 de junho
de 1969, 65.163, de 15 de setembro
de 1969, e 65.583, de 21 de outubro
de 1969, que aprovaram
enquadramentos parciais de servidores do __.Mlnistério da Educação e Cultura, cO'U
base no disposto no parágrafo único
do artigo 23 da citada Lei nc 4.069,
de 1962, com os respectivos ocupantes,
em virtude de classificação indevírta,
os cargos a seguir indicados:
I - Decreto nv 62.109, de 11 de
janeiro de 1968:
a) 1 (um) cargo de Professor de
Cursos Isolados, EC-512.15, ocupado
por Jairita Miranda Salgado;
II - Decreto no 62.207, de 1 de
fevereiro de 1968:
a) 1 (um) cargo de Armazenista,
AF-102.8.A, ocupado por Waldomíro
José Amparo Duarte;
t» 2 (dois) cargos de Cozinheiro,
A-501.5.A, ocupados por Dorival MiIaraos Lofrano e João Nascimento dos
Santos;
c) 1 (um) cargo de Serviçal, .. '
GL-I02.5-A, ocupado por Ana Alves
do Nascimento;
d) 1 (um) cargo de Auxiliar
fie
Portaria, GL-303. 7.A, ocupado
por
Eridan Cicero Monteiro;
e) 1 (um) cargo de Eletrotécníco,
P-ll02.13.A, ocupada por Aristency
Sanctos; e
j) 2 (dois) cargos de Mensageiro,
GL-305.1, ocupados por Maria Grrze
lia dos Santos e Alfredo Gomes da
Silva Neto;
lU - Decreto nc 62.517, de 9 de
abril de 1968:
a)
1 (um) cargo de Auxiliar de
Portaria, GL-303.7.A, ocupado
nnr
Salvador Figueiredo da Luz; e

EXECUTIVO

b) 1 (um) cargo
de Técnico ce
Contabilidade, P-701.13. A, ocupado
por Raphael Valentini;
IV - Decreto nv 64.126, de 19
de fevereiro de 1969:
a) 3 (três) cargos de Oficial ele
Administ.ração, AF-201.12. A, ocupados por Maria Luiza pontes, Safira
Sales Bastos e Stella Tigre de Barros
Rodrigues;
b) 2 (dois) cargos de Escriturário,
AF-2ü2.8.A, ocupados por José Raymundo Rodrigues e Rita Gadêlha de
Sá;
c) 1 (um) cargo de EscreventeDatilógrafo, AF-2 ü4.7, ocupado
por
Hilda Lisbôa Teixeira;
d) 1 (um) cargo de Datilógrafo,
AF-503. 7 . A, ocupado por Ligia Maia
Gomes;
e) 1 (um) cargo de Servente d'"
Pedreiro, A-I02.1, ocupado por Vl~
cente Pedro;
'f) 1 (um) cargo de Auxiliar de Artes Gráficas, A-41O. 5, ocupado por
Arlindo Calazans:
g) 2 (dois)
cargos de Assistente
de Educação, EC-702.14.A, ocupados
ar Malba Santiago Ferreira e saran
Couto Cezar; e
h) 1 (um) cargo de Mensageiro,
GL-3ü5.1, ocupado por Leovegildo
Rodrigues de Souza Júnior;
V - Decreto nc 65.163, de 15 de
setembro de 1969:
a) 3 (três) cargos de Oficial
de
Admínístraçào, AF-201.12 .A, ocupad~s
por Gema Thereza Campello Perreíra da Costa, João Baptista Andrade
Monsâ e Maria Adélia Reis Andra-

de"

b) 1 (um) cargo de EscreventeDatilógrafo, AF-204.7, ocupado
por
Ligia Castilhos Gomes;
c) 8 (oito) cargos de Preparador de
Textos,
EC-301.15.A, ocupados D'H'
Alice Martins de Carvalho, Edwaldo
Machado Cafezeiro, João Paulo dos
Santos Gomes, Maria Noemí Flor('~-::
Orlanda Carlos Magno, Paulo Campos Baptista, 'I'herezinha de Jesus
Moreira Bartholo e Walter 'VIaia de
Almeida;
d) 6 (seis) cargos de Produtor Radlofôrzíco EC-304 .12. A, ocupados por
Arminda' Neves D'Almeida, Cleoruee
Serôa da Motta Berardinelli, Edgard
Lobato Duarte, Helena Theodoro,
Maria da Penha Pompeu e jqancv
Viana Hernandez;

ATOS DO PODF.R EXEC"("TI\'O
e) 1 (um) cargo de Professor de
Cursos Isolados, EC-512.15, ocupad-o
por Joracy Shafflor Camargo;
t) 1 (um) cargo de Professor de
Oficios, EC-5I3.13, ocupado por IZabel Hummel;
g) 1 (um) cargo de Professor de
Ensino Pré-primário e Primário, ...
EC-514.11, ocupado por Helena Emília Dantas de Araujo e Iolita de Assis Campos;
h) 5 (cinco) cargos de Assistente
de Educação, EC-702.14. A, ocupados
por Carlos Fernandes do Nascimento,
Elizete Ordenes Franco de Oliveira,
Jandira
Bastos Cintra de Oliveira,
Norma Cunha Osório e Solange Maria Dias Brito;
i) 1 (um) cargo de Servente, ...
GL-I04.5, ocupado por Sidney snva;
1) 1 (um) cargo de Auxiliar de-Portaria, GL-303. 7 .A, ocupado
por
Odilon da Conceição;
l) 76 (setenta e seis) cargos -te
Mensageiro, GL-305.1, ocupados por
Acir Viana Felícíano, Adyr Monteiro
Costa. Alfredo Paulo Aurélio da Silva, Amilton Ribeiro, Ana Maria Rosa.
Antônia Conceição Santos, Antônio
Fernando Magalhães Paíva, Antônio
Gameleíra Cavalcante, Antônio Leite,
Antônio Lúcio da Silva Leite, Antônio
de Oliveira Brito, Antônio Sátiro Costa, Ariades Barbosa das Neves, A:.'temtza Fernandes de Souza, Carlos
Antônio Gomes Barreto, Carmen Pereira Peres, Djalma Herculano Pôrto.
Edna Ferreira Valongo, Eduardo
Freitas Paranhos Filho, Elias dos
Santos, Enedina Fonseca Redondo
Eunice Silva Lemos, Francisco José
Gonçalves Santos, Francisco Pereira
Lima, Geraldo Maranhão de Oliveira 'I'ôrres, Geraldo Rabelo, Gerson
Bahia Corrêa, Gilberto Campanha
Protzner, Glênío Napoleão Silva de
Aguiar, Hamilton dos Santos Filho,
Heraldo Mescolin de Andrade, Hésio
da Paz Dutra, Homero Amaral Cidade, Ildefonso Spinola Veiga Pilho, Ivo
Outerman. Jair Soares da Silva, João
Antônio da Silva, João Carlos Marques. Jo~é Carlos dos Santos, Jorge
do Bonfim Maia, José Antônio Braz
pereira, José Gentil de Oliveira, José
Maurílio Silva, José Rafael Alves dos
Santos, José Vicente Rodrigues Kleciton José Batista Mnta, Laercib Ferreira
de
Albuquerque, Leonfrance
Gaspar de Abreu, Lindamar Nunes
Luiz Lineu Matos da Costa, LUi~
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Sérgio. de Almeida, Luiz 'I'ôrres de
Assis Mascarenhas, Manoel Terra Gomes, Maria Senira Guimarães, Marli
de Souza Mariano, Maurício Kuehne,
Miguel Jorge Júnior, Nelson Antônio
Mariquito, Nerivaldo Sebastião de Almeida, Paulo César Moraes dos Santos, Paulo Sérgio de Araújo, Paulo
Teixeira Portes,
Permínio Ferreira
Alves, Raimunda Conceição Alves,
Raimundo
Amaury
Araújo Sales,
Sérgio
Heitor
Martins dos Reis,
Sérgio Murilo Câmera, SirIei Rodrigues' Vicente Teles de Oliveira, Waldir Luiz dos Santos Oliveira, Wallace
dos Santos Bittencourt, Walnir Ferreira Passos, Wilma Cid Mello, Wilson Pereira de Souza, Yvone da Silva
e Zilda Ribeiro da Silva;
1n) 3 (três)
cargos de Operador
Radiofônico, P-2003.7, ocupados por
Eugênio Pinto de Carvalho, José Aparecido Monte Verde e Nélío Costa;
n) 13 (treze) cargos de Aprendiz,
A-201.1, ocupados por Divino Rosa
Borges, Francisca Eulália de Queiroz
Ribeiro, GuInara Beatriz Bocchíno,
João Pereira Machado, José Lima de
Jesus, Lourdes Alves, Maria Alrides
Andrade Nantua, Maria da Guia de
Freitas, Maria José Vargas Gomes,
Ruth Lima Pereira, Suely Ramos Manhães, Terezinha de Jesus Malaquías
e Zélia de Souza; e
VI - _Decreto no 65.183, de 21
de outubro de 1969:
a)
8 (oito) cargos de Oficial de
Administração, AF-201.12. A, ocupados
por Diva Góes Duarte, José Luiz Regina de Carvalho, Léa Herszenhut
Frejat, Luiz de
Campos Vinchon,
Mylton Aotônío Zugliani, Milton Borges, Roberto Kafuri e Waldir Santos
Nunes;
b) 1 (um) cargo de Assistente de
Ensino Superior, EC-503.17, ocupado
por João Hercos Filho;
c) 5 (cinco) cargos de Professor de
Ensino Especializado, EC-509 .14. A,
ocupados por Darcy Martins,Domingos Ramos dos Santos, Henrique Simas Mesquita, Manoel Neves da Silva e Odilon Bezerra;
d) 2 (dois) cargos de Mensageiro,
GL-305.1, ocupados por Edu Brasil
Pinheiro da Cunha Filho e Nerinc
... ntônto Díonello Piotto.
Art. 49 A partir de 29 de junho
de 1964, os cargos, abaixo enumerados,
referentes a pessoal enquadrado de
acôrdo com o disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei nv 4.069,
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de 11 de junho de 1962, ficam teclas-

sifícados, com vantagens financeiras
retroativas a F' de junho de 1964, na

conformidade do disposto nos artigos
4f.> e 99 da Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964, da seguinte forma:
a)

os de Professor de Ensino Espe-

cializado (Curso de grau médio, Educação Física e Canto Orfeônícoj ,
EC-509.14.A e de Professor de Cursos

Isolados (quando vinculados ao Curso
Superior de

Biblioteconomia da Bi-

blioteca Nacional ou ao Curso de Museus do Museu Histórico Nacional),
EC-512.15, no nível 19;
b) os de Redator, EC-3ü5.16.A, de
Inspetor de Ensino, EC-401.16.A, de
Técnico de Educação,
EC-701.17.A,
de Contador, TC-302.17.A, e de Assistente Social, TC-1.301.17.A, no ní-

vel 2ü-A; e

c) os de Musicista (Instrumentista
da Orquestra SirAônica Brasileira, iotado no Serviço de Radiodifusão Educativa), P-406.11, e de Médico,
TC-S01.17.A, no nivel 21.A.
Art. 5'? Fica revisto, a partir da
data de vigência do Decreto-lei numero 299, de 28 de fevereiro de 1967,
o enquadramento de servidores, com
base no disposto no parágrafo único
do artigo 23 da Lei nv 4.009. de ..:..1
de junho de 1962, relacionados neste
decreto e nos de números 62.207, de
1 de fevereiro de 1968, 65.163, de 15
de setembro de 1969 e 65.583, de 21
de outubro de 1969, em classes ou aértes de classes integrantes do Grupo
Ocupacional P-1700 Medicina, Farmácia e Odontologia, a saber:
a) os ocupantes de cargos de Auxiliar de Enfermagem, F-1702.8.A, e
de Enfermeiro Auxiliar, P-1706.S,
para Auxiliar de Enfermagem, ...
P-1701.13.A;
b) os ocupantes de cargos de Massagista, P-1709.8, para Massagista,
P-1704.10.A; e
c) os ocupantes de cargos de Atendente, P-1703.7, para Atendente, .. _
P-1709.9, sendo tais cargos considerados extintos, por fôrça do disposto
no § F' do artigo 2° do Decreto-lei
nc 299, de 28 de fevereiro de 1967,
a contar de sua vigência.

Art. 69 São reclasslficados, a partir de 21 de outubro de 1969, no ntvel 19-A, de acôrdo com o disposto

EXECUTIVO

no Decreto nc 67.269, de 24 de setembro de 1970, os cargos de Revisor, EC-306.12.A, com os respectivos
ocupantes, previstos nas relações a
que se refere o artigo 29 dêste decreto.
Art. 79 Os enquadramentos, alterações de enquadramento e reclassificações constantes dêste decreto não
homologam situações funcionais que,
em virtude de denúncia, sindicância
ou inquérito administrativo, venham
a ser consideradas nulas, ilegais 'JU
contrárias às normas administrativas
vigentes aplicáveis à espécie.
Art. 89 O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura expedirá, aos servidores abrangidos por
êste decreto, atos declaratórtos da
respectiva situação funcional com observância do disposto no artigo 99 da
Emenda Constitucional nv 1, de 17
de outubro de 1969.
Art. 99 Cumprirá à Diretoria de
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura proceder à apuração de todos os casos de acumulação de cargos, der-tro do prazo de 90 (noventa)
dias, fazendo cessar, ímedíatamente
aquêles que já tenham decisão con":
trárta ou sejam flagrantemente incompatíveis com a legislação e as
normas especificas vigentes que regulam a matéria.
Parágrafo único. Pelo não cumprimenta do disposto neste artigo responderá o funcionário omisso, na terma dos artigos 196 e 199 da Lei número 1. 711, de 28 de outubro de
1952.

Art. 10. As despesas decorrentes
da execução dêste decreto serão atendidas pelos recursos
orçamentários
próprios do Ministério da Educação
e Cultura.
Art. 11. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 25 de junho de 1971;
150'? da Independência e 839 da
República.
Eraír.ro

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionadas no art. 1Çl
foram publicados no D.a. de 30-6~71.
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DECRETO NI? 68.810 -

207

E'KI;CUTI\'0

DE 25 DE JUNHO DE 1971

Dispõe sõbre a utilização de colaboradores para execução de .atividades .ligadas ao Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa, e da outras providencias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o Decreto 67.364, de 7
de outubro de 1970, decreta:
Art. jc Para atender aos compromissos assumidos pelo Govêrnc Braslteíro no Convênio com O Banco Interamerícano de Desenvolvimento (BID) ,
objetivando a execução do Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa, fica
o Ministério da Agricultura, através da Coordenação da Campanha de Combate à Febre Aftosa, autorizado a recrutar e contratar pessoal técnico e
admíntstratívo, bem como para atávídade.: auxiliares, observado o disposto
neste Decreto.
Art. 2" O pessoal a que se refere o artigo anterior será contratado por
prazo ctetermmado na forma da legislação vigente, de acôrdc com os Iimítes üxados na relação anexa.
§ I" A critério do Ministro da Agricultura e desde que existam recursos díspontveis, os limites fixados na relação anexa a êste Decreto poderão
ser reajustados nos mesmos percentuais dos aumentos a serem concedidos
nos vencimentos de funcionaríos doc.Miriiatéi-io da Agricultura.
§ 29 A contratação para o desempenho das atividades de natureza técnica, artmímstratdva e de campo somente ocorrerá aPós verificada a impossibilidade da uüüzaçào de pessoal do próprio Ministério da Agricultura ou
do Estado respectivo.
Art. 39 A execução dos serviços de que trata o presente Decreto exigirá do pessoal exctusíva e integral dedicação ao Plano, incompatibilizando-o para o desempenho de outras atividades pública ou privada.
Art. 4'" Na hipótese- de recair em servidor a indicação para a prestaçâo de serviços técnicos em assuntos de Defesa Samtáría Animal, de que
trata a relação anexa a êste Decreto, a respectiva retribuição, mediante recibo, na forma. da legislação em vigor, será igual à diferença entre a importância constante da mencionada relação e a que venha percebendo dos
cofres públicos.
Parágrafo único. No caro de estar o funcionário submetido ao regime
de tempo n-tegrar c dedícaçao exclusiva, suspender-se-á o pagamento da
gratificação decorrente da aplicação dêsse regime durante o período de sua
participação nos trabalhos do Plano, salvo direito de opção.
Art. 59 Fica o Ministério da Agricultura autorizado a promover junto
a entidades públicas e privadas, mediante convênio, medidas que permitam
a' co-participação financeira e técnica dessas entidades, visando ao fortalecimento e 8. expansào do Plano de modo a atender aos seus obfetívos.
.
Art. 60 As despesas com a execução dêste Decreto correrão à conta
dos recursos do Orçamento Gerai da União para 1971, "Recursos sob supervísâc do Minístérlc do Planejamento e Coordenação Geral", identificação no 28.02.18.00.1.030, e de recursos que venham a ser consignados
nos exercícios seguintes.
Art. 79 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasflía, 25 de junho de 1971; 1501? da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

João Paulo dos Reis Velloso

o

anexo mencionado no art. 2 Q foi publicado no

n.o.

de 28-6-71.
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DE

JUNHO DE 1971

Dispõe sôbre alteraçao de distribuiçao
de servidor do extinto Serviço
ee
Alimentação da Previdência Social.

o

Presidente da República, usando

de s atribuições que lhe confere::> artigo 81, item IU, da Constátutção, e

tendo em vista o disposto no Decreto
li'!

63.179, de 27 de agôsto de 1968, e

o que consta do Processo n,» 2 505 de

1971. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19.
Fica alterada a dístríbu1ção do servidor do extinto Serviço
de Alimentação da Previdência Social
(SAPS), Luiz Gonzaga dos Santos,
Trabalhador, código GL-402.1, determinada pelo Decreto no 61. 794, de 29

de novembro de 1967 passando o mesmo da Parte Especial do Quadro .ee
Pessoal do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) para «íênucos
Quadro e Parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNERJ.

Art. 29. ];;ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, TGVCgadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de H.l'i'l;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

EXECUTIVO

Iguais Quadro e Parte do Mmísterto
da Indústria e do Comércio, reepertado o regime jurídico anterior do
tunctonárío.
Are. 29.
A redistribuição de uue
trata este Decreto não homologa sl~
tuaçâo que, em vii'tud e de sinzücãncía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venna a ser
considerada nula, ilegal ou eontraría
a normas administrativas -m vigor.
Art. 3°. O órgão de pessoal do Mínístérío da Indústria e do Comércio
remeterá no prazo de 30 (trinta) elas
a contar da publícação dêste Oecreto, ao do Instituto Nacional de Previdência Social o assentamento íncüvídual do servidor mencionado no artig-o 19.
Art. 4<;>. O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo orgao de origem, até que o orçamento
do Instituto Nacional de Prevídencia
Social consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante
do disposto neste ato.
Art. 5Q • 1!:ste Decreto entrara em
vigor na data da sua publícaçâo, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1971:
150Q da Independência e 83l,) da
República.
EMíLIO G.

MtDICI

Júlio Barata
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 68.812 - DE 28 DE
JUNHO DE 1971

DECRETO NQ 68.813 - DE 23 DE
JUNHO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministerio da Indústria
e do Comercio para o Instituto Nactonal de Previdência Social, e aa
outras providências.

Declara de u-tilidade pública o Centro
Infantil Professor Beteuão
Pinto,
com sede em Belo Horizonte, Estaeto
de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

oa, atribuições que lh3 confere o ar-

tígo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, ce
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica redístrtbuido, com o
respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Instituto Nacional de Previdência Social 1 (um) cargo de Médico, código
TC-801. 21. A, ocupado por
s'rancisco
Fernandes da Costa, integrante de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 61.624, de 1969, decreta:
Art. ~Q E' declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1Q da
Lei no 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decrete
nv
50.517, de 2 de maio de 1961, o Centro
Infantil Professor Estevão Pinto, com
sede em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

ATOS DO· PODER

Art. 29 nsee Decreto vsntrarà em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 19'71;
150'" da Independência e 83 Q da
República.
E~I[ÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.814 _

DE

28

DE

JUNHO DE 1971

Concede reconhecimento à Faculdade
Estadual de Ciências Económicas e
Contábeis de Londrina, com o curso
de Ciencias Econômicas, PR.
O Presidente da República, usando
d:a.., atri~uições que LÍH; COU"j" e o ar-

tlgo 81 Item nr, da oonsuturçao, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc .'
5.540, de 28 de novembro de 1968, al-'
tarado pelo Decreto-lei nv ô42, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n." 1.171 de
1970, do Ministério da Educação e C1,.1.Itura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconnecimento à FaCUldade Estadual de Crôncias
Econômicas e Contábeis de Londrma
mantida pela Fundação de Ensino Superior de Londrina _ FESULON, se<tiada na cidade de Londrina Estada
do Paraná, e ao Curso de 'Siencias
Econõmicas ministrado cela mesma
Faculdade,
Art. 2Q 1!:st e Decreto entrai a em
vigor na data de sua publícacao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de junho de 1971;
1509 da Independência e 83 q da
República,
EMíLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.815 -

DE

28

DE

JUNHo DE 1971
Declara de utilidade pública a Sociedade Vicente Pallotti, com sede em
Santa Maria, Estado do Rio Grande
do f)U).

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8~, item In, da oonsutuicao e
atendendo ao qUe consta do Processo
M. J. nv 36,485, de 1969, decreta:
Art. 1Q E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 1Q da
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Lei nv 91, de 28 de .agosto de 1935,
combinado- com O artdgo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517 de 2 de maio de 1961, a Sociedade Vicente Pallotti, com sede em
Santa Maria, Estado do RlO Grande
do Sul.
Art. 29 1!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contc'àrtc,
Brasilia, 28 de junho de 1971;
150Ç da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 68.816 - DE 28 DE
JUNHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Madre Elisa
savoldi, com sede em Sombrio, Estado
de Santa Catarina.

O Presidente da República usanoo
da atríbuíçào que lhe confere o artigo 81, item In; da Constituiçaoe
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 9.022, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de uttndace
pública, nos termos do artiº,"') 19 rw.
Lei nv 91, de 28 de agosto de ] 93:1,
combinado com o artigo 1,0 do Regulamento aprovado pelo Decreto ns .,
50.517, de 2 de maio de :961 o Instituto Educacional Madre Elisa Savoldt, com sede em Sombrio, usteoo
de Santa Catarina.
Art. 2Q :(tste Decreto entrará P.1n
vigor na data de sua publicação. revegadas as disposições em contrárro.
Brasília, 28 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NO? 68.817 - DE 28 DE
JUNHO DE 1971
Declara de utilidade pública a sceeaaae Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês, com sede em
São easuo, Estado de sa« Paulo.

O Presidente da República, usarmo
da atribuição que lhe confere o ar-
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'tigo 81, item !II, da Constituição e
a tendendo ao que consta do Processo
M. J. 30, de 1964, decreta:
Art. Iv E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1c da
Lei nv 91, de 28 de agôstc de 193&,

combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo O€:C1'8to .d'"
50.517, de 2 de maio de 19u1, a 80-

EXECUTIVO

DECRETO N° 68.819 -

DE 28 DE

JuNHO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quad,ro de Pessoal
Parte Especial -- ao M1mstério da
Marinha, cargo onovnorio do extinto Serviço de NQ,vegação da Bacia
do Prata, e dã outras -proouiencuie,

ctedade Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês, com sede em
São Paulo, Estado de São PauLo.

Art. 29 ~ste Decreto entrará e-m
.vigor na data de sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de junho de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1501}

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NO? 68.818

DE

28

DE

JUNHO DE 1971

.Actera dispositivos do Decreto número
37.398, de 27 de maio de 1955, que
cria o Centro de Instrução e .acestramento Aero-Naval.

o Presidente da República. t-sanoo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíçao, de-

ereta:
Art. 19 O artigo 29 do Decreto nv
S7.398, de 27 de maio de 1955, alterado
pelo Decreto nc 204, de 23 de novembro de ~961, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 O Comandante do
Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval ficará subordínado ao Comandante da Fôrça
Aérea Naval."
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor' na data de sua publícaçâo, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 28 de junho de 1971'
1509, da Independência e 839 d~
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

O Presidente da República, usando
atribuições que lhe contere '1 artigo 81, item III, da Constttulçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
99 § 2.°, do Decreto-lei n." 200. de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistrtbutdo para o
Quadro de Pessoal - Part.e Especial
_ do Ministério da Marinha, um cargo de Marinheiro-Mercante (Cr$ ....
454,50) ocupado por Bertholdo
Dias
integrante do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, originaria do extinto
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, mantido o regime jurídico e
previdenciário do servidor.
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Ministério da Marinha, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar <la publicação dêste Decreto, o assentamento individual do servidor aqui mencionado.
Art. 39 O disposto neste Decreto
nâo homologa situação que, em vrrtuce de smdicâncía, Inquérito acmimstratívo ou revtsâo de enoun tramento,
venha a ser considerada nuta. neeaj
ou contrária às normas aduuntstratavas aplicáveis à espécie.
Art. 49 O ocupante do cargo e-ra
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo 01'gâc de origem, até que o orçamento
do Ministério da Marinha consigne os
recursos necessárfos ao pagamen so da
despesa
resultante do cumprtmento
dêste ato.
Art. 59 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrario.
Brastlta, 28 de junho de 1971;
--·'''~a
e 839 da
150'.' da Inr'''
República.
das

EMÍLIO G.

MÉDICl

Adalberto de Barros Nunes
Mário David Andreazza
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29

DE

Dispõe sôbre a incnuião de sermâor
do extinto Serviço de Atimenuiçao
da Preouiéncíà Social (SAPS)
no
Quadro de Pessoal do Ministério ao
Trabalho e Preoiâéncia soc~~a.
O Presidente da República, no uso
da atafbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição considerando o disposto no Decreto-lei ns
224, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo
em vista o que consta do Processo
Ministério do Trabalho e Previdência
Social no 142.966 de 1967, decreta:
Art. 19 Fica incluído nos Anexos I
e II a que se refere o artigo 2l? e
seu Parágrafo 19 do Decreto nc
61.794, de 29 de novembro de ~967, publícado no Suplemento do Diário Oti-:
cial de 20 de dezembro de 1967. na
parte relativa ao Quadro Suplementar
do Ministério do Trabalho e Prevídenela Social, um cargo de EncarregaIo
de Caixa, código AF-704-11,. ocupado
por Alfredo Abdallah, oriundo do extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS).

Art. 29

~ste

Decreto produz efeitos

a partir de 20 de dezembro de 196'{.
Art. 39 Revogam-se as -üsposíções
em contrário,

Brasília, 29 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 68.821
JUNHO DE 1971

DE

29

DE

Redistribui, com os r e s pe c tiv os
ocupantes, para
o Ministério aa
Agricultura, cargos do Instituto Nacional de cotomeaçao e Reforma
Agrária, e àá outras providências.

O Presidente da República usando

das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da Consttuíçãc e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrtbuídos com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério da Agricultura, os se-
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guintes cargos integrantes de iguais
Quadro e Parte do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária,
oriundos do extinto Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
a) 1 cargo de Pintor, código
.
A-10S.8.A, ocupado por Mário Corrêa de Araújo;
b) 1 cargo de Armazenista, córügo
AF-102.8.A. ocupado por Manoel Messias de Jesus;
c) 1 cargo de Operador de Carga.
código
CT-404.7, ocupado por José
Aníbal:
d) 4 cargos de Ajudante de Restaurante, código A-51L 7, ocupados por
João José da Silva, José Tomba de
Oliveira, Maria de
Lourdes Castro
Aníbal e Maria Rita Perrut da Silva;
e) 1 cargo de Escrevente-Datílógraro, código AF-201.7, ocupado por Samuel do Nascimento Peixoto;
1) 2 cargos de Auxiilar Rural codigo P-209. 3, ocupados por Elias da
Silva Fernandes e Nícácio Gonçalves,
g) 3 cargos de Trabalhador. código
GL-402.~, ocupados por Ecione Soares
de Matos, Francelino Silva e João Tibúrcio da Silva.
Art. 2(' A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa sttuaçao
que em virtude de sindicância. mquérito admíntstrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 3° O orgâo de pessoal ao Instituto Nacional de Colomzacao e Reforma Agrária remeterá [,O prazo de
30 (trinta) dias, a contaria punücaçâo dêste Decreto, ao IvIil1lst·érlo
da
Agricultura, o assentamento mdívícuul
dos servidores enumerados no artigo
P:' dêst e decreto.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Agricultura consigne os recursos necessárros
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento dêste ato.
Art. 59 ârsta Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1971:
1509 da Independência
.. 839 da
República.
G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

EMÍLIO

ATOS

262
DECRETO NI? 68.822 JUNlIa DE

DE

DO PODER

29

DE

1971

Autoriza o funcionamento do Curso de
Engenharia Mecânica da Faculdacte
de Engenharia de Mogi das Cruzes,

sediada e1!7' Moyi das Cruzes, S. P.

O Presidente da República, usannc

das atribuições que lhe contere o artigo 81; item III, da Constdtuíçao, ae
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, aitcrado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista

o que corista do Processo nv CFE -

939170, do Ministério da Educação e

Cultura decreta:
Art. 1" Fica autorizado o runctonamento do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia de
Mogi das Cruzes, mantida pela- -Organízação Mogíana de Educação
e
Cultura (OMEC), sediada em Mogl
das Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2l) ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua pubhcacáo, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de junho de 1971;
150? da Independência e 839 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.823
JUNHO DE 1971

DE

29

DE

Autorização para funcionamento
ao
Instituto de Ciências Biológicas ae
M agi das Cruzes, com os Cursos ce
Licenciatura e Bacharelado e transferência do Curso de Ciências aa
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de M agi das Cruzes _para o
referida Instituto. em Mogi das Cruzes-S.P.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constdtuiçào, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei no ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei no 842 de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE nc
980!70, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do Instituto de Ciências Biológicas de Mogi das Cruzes, mantido

EXECUTIVO

pela -Organízaçáo Mogtana de 'üducacâo e Cultura - OMEG, serttada em
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. com os Cursos de Licenciatura e
Bacharelado.
Art. 2°
Fica transferido para o
Instituto de Ciências Biológicas
de
Mogi das Cruzes o Curso de Cíéncías
da Faculdade de Filosoria Ciências e
Letras de Mogi das Cruzes.
Art. 3l). :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revozadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho .to L971 ~
1509 da Independência e 83l) da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Pussarinnc

DECRETO Nl) 68.824
JUNHO DE 1971

DE

29

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para a Superintenàéneta
Nacional do Abastecimento, e cc cutras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ) artigo 81, item rtt. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 20n. de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redlstríbtndo para a
Superintendência Nacional do Abastecimento um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204. 7, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Agricultura com o
respectivo ocupante, João Araújo Silva, mantido o regíme juridioo do runcionárto.

Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa. 51tuação que, em virtude de sindicância.
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser oonsíderada nula, ilegal ou contrária a. normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do MInistério da Agricultura remeterá ao
da
Superintendência Nacional do
Abastecimento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste
Decreto, o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo ro.

ATOS DO PODER EXECU'1.'IVO

Art. 49 O ocupante de cargo ora redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo 01'gão de origem, até que o orçamento
da Superintendência Nacional do
Abastecimento consigne os recursos
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 1l::ste Decreto entrará em
vigor na data da SUa publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
15'{)'?

da

República.
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Social apostilar á o título do Juncíonário abrangido por este Decreto.
Art. 49 td;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua puoücaçào, revogadas as disposições em contrarto.
Brasília, 29 de junho dê lB71;
1509 da Independência e 839 da
República.
E1VlÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

29 de junho de 1971;
Independência e 839 da

DECRETO N() 68.826 .D.1ÍLIO G.

MÉDICI

JUNHO

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 68.825

DE 29 DE

DE 1971

o Regulamento da Diretoria
Técnica de Pessoal no J1!Hnistérw da
Aeronáutica e dá outras uronuier;-

Ap~ova

DE 29 DE -

JUNHO DE 1971

Retifica o enquadramento de servidor
da
extinta
Comissão Federal de
Abastecimento e Preços, e dei outras
providências.
o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtuiçac, e
tendo em vista o que consta do Pi'Ocesso nv 125 de ~971, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Ftca retificado o enquacramenta definitivo do pessoal da crnma
Comissão Federal de Abastecimento e
Preços, de que trata o Decreto nc ..
52.316, de 19 de agosto de ~933, para
excluir, da respectiva relação nomínal, na Série de Classes de Contador,
TC-302 .18. B um cargo ocupado pelo
servidor Juarez Sertque, e Incluir na
Série de Classes de Técnico fie Contabilidade, P-701.15.B, um cargo
ocupado pelo referido funcfonarto.
posteriormente redístribuído para o
Mínistérto do Trabalho e Previdência
Social, pelo Decreto nv 53.076, de 4: de
dezembro de 1963.
Art. 29 O disposto neste Decreto
não homologa sttuação que, em virtud e de síndícâucia devassa ou ínquerito administrativo, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoat do II/.Ll~
nistcno do Trabalho e Previdência

cías,

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

31, item lII, da Constituícão e tendo
em vista o artigo 46 do Decreto-lei n''
200, de 25 de fevereiro de 1967 e o artigo 16 do Regulamento aprovado pelo
Decrete nv 64.451, de 2 de maio de
1969, decreta:

Art 19 PIca aprovado o Regularnento da Diretoria Técnica de Pessoa!
no Ministério da Aeronáutica, que com
este na..xa, assinado pelo Ministro de
Estado da Aeronáutica.
Parágrafo único. Em conseqüência
rk' disposto neste artigo e nos artigos
i7 e 79 do Decreto nv 60.521, de 31 de
março de 1967, fica ativada na data
da pubricaçâo dêste Decreto a Diretoria Técnica de Pessoal no Mínístéríc
da Aeronáutica.
Art. 29 O Ministro da Aeronautlca
baixará progressivamente, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, após a oubücação do Regulamento de que trata
êste Decreto, os atos necessários a
reestruturação e ativação dos órgãos
subordinados ao Diretor Técnico de
Pessoal, na forma do Regulamento
aprovado por êste Decreto.
Art. 39 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revocacas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de junho de 1971;
1.509 da Independência e 83\.' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

264

ATOS

no PODER EXECUTIVO

SEGUNDA PARTE

REGULAMENTO DA DIRETORIA
TÉCNICA DE PESSOAL

Oroanização e Atribuições dos órgüos
CAPíTULO I

PRIMEIRA PARTE

Estruturação

Generalidades
CAPíTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 1Q A Diretoria Técnica de Pes"'Llal (DIRTEP), definida no artigo 19

do Regulamento aprovado peto De-

ereto n'' 64.451, de 2 de maio de 1909,
é o órgão técnico-científico do Míms-

tertc da Aeronáutica que tem por Iínahrtade o desenvolvimento de esoueM; e de pesquisas no campo da Pedagogia, da Psicologia do Trabalho, da

Psrcotogia Educacional e da Técnica ee
Administração, visando o aprimoramento das atividades de pessoal.
Art. 29 A Diretoria Técnica de Pessoal (DIRTEP) é subordinada direta-

1110nte ao Comandante Geral do Pes-

soai.

Art. 39 A Diretoria Técnica de l-'e~
Boa! (DIRTEP) é Unidade Adminrs-

rrauva.

CAPíTULO

rr

Disposições Gerais
Art. 49 Compete à DIRTEl':
~. o estudo, o planejamento, a
elaboração e o desenvolvimento de
processos normativos que rncorpcrem
us modernas conquistas da Ciência e
da Tecnologia, no campo das atividades de Pessoal;
: : - o estudo e a elaboracao de normas, de critérios, de prlncípíoa e de
programas relativos aos assuntos de
sua competêncre ;
3 - a supervisão e atualização das
UIJi'maS e dos critérios vigorantes;
':l - a elaboração, a compatdbtlízação e a consolidação dos orçamentosprograma e das propostas orçament~
rías. anuais e plurianuais, da DIRTE?
e de órgãos subordinados; e
ti - a ligação com os órgãos Cen ~
trais dos Sistemas e com Organizações
estranhas ao Ministério da Aeronáutica, no trato de assuntos de sua competência.

Art. 59 A Diretoria Técnica de Pes00:11 tem a seguinte constituição:
1 - Diretor;
2 - Subdiretoria de Engenharia HU~
mana;
3 - Subdíretoría de mscucos e Pesqmsas: e

4 -

Divisão de ApOlO.

1ç O Diretor dispõe de uma Secretaría, para seu assessoramento pes~

soal. no trato, entre outros, dos assumos de Relações Públicas, de Intem-ações de Segurança e de Assistêncía Jurídica.
'~

2° O Diretor poderá dispor, amou,
Especiais, de caráter
temporário, para seu assessoramento
em específicos trabalhos de estudo t)
pesquisas, cometidos à DIRTEP.
Art. 69 Ao Diretor, além dos encargos especificamente previstos na Iceís.acão e de outros que lhe forem ccmetidos, compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
I'S órgãos constitutivos da DIRTEP,
para. cumprimento da finalidade prevista no artigo 1°, dêste Regulamento;
2 supervisionar OS órgãos SUOOIdinados:
3 - responder
pela permanente
atualização da DIRTEP, no referente
a evolução da Metodologia e das 'I'écnícas de Ensino, de Pedagogia, de Psi
cf)J,)gia e de Administração ~
4 - propor ao Comandante Gera!
d'J Pessoal as normas, os critérios, os
princípios e os programas relativos aoe
assuntos cometidos à DIRTEP;
I) orientar a elaboração dos orçarncntos-programa e das propostas orçamentárias, anuais e plurianuais, da
DIl-I..TEP e de órgãos subordinados;
consolidando e compatibilizando as
propostas recebidas para apresentá-las
como um todo ao Comandante Geral
do Pessoal:
6 - constituir ou propor a constatuíção de Comissões Especiais, de caráter temporário, para assessoramende comissões

T
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to em estudos ou pesquisas cometddce

à DIRTEP;
7 - propor convênios, contratos ou
outras formas de intercâmbio OU ecoperaçâo de interesse da DIRTEP e fírmá-los quando devidamente credenciado;
8 - propor aos órgãos Centrats doa
Sistemas, modificação e/ou criação de
normas, de critérios e de príncípics.
quanno do interesse de sua Diretoría,
9 - assegurar o cumprimento das
normas, dos critérios, dos princípios e
dos programas elaborados pelos órgãos
Centrais dos Sistemas e aprovados pelo
Ministro da Aeronáutica;
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Parágrafo único. Os Subdíretorea
dispõem de Secretaria para o trato do
expediente em trânsito pelas respecttvas Subdlretoríaa.
Art. 10. Aos Subdíretores, além do
assessoramento ao Diretor sôbre 0.5 eucargos das Subdíretorías e de outros
especlflcamente previstos na legislação
ou que lhes forem cometidos, compete
dirigir, coordenar e controlar as Oi
visões que lhes são subordinadas.
Art. 11. As Divisões das Subdíretorias, diretamente subordinadas aos respcctcvo-. Subdiretores, têm por rínaudarte encarregarem-se do trato dos dSsuntos cometidos às respectivas Subdiretorias.
w

10 - formalizar as ligações com OJ:Art. 12. Aos Chefes das Dívtsoes uas
garrízaçôes estranhas ao Míntstérlo,
Subtüretorías, além dos encargos 1:;:8quando do trato de assuntos específipeclfícamente previstos na legislação
cos relacionados com os cometidos à . ---e de outros que lhes forem cometidos,
DIETEP.
compete dirigir, coordenar e controlar
as atividades afetas às suas Divisões.
Art 7 Q A Sub diretoria de Engenharía Humana, diretamente subordinada
Art. 13. A Divisão de Apoio, cnceao Diretor, é o órgão que tem por n ~
tamente subordinada ao Diretor, tem
nalidade a cogitação permanente, de
por finalidade assegurar o apoio aunatureza técnica, dos assuntos que enxíuar e administrativo necessário ao
volveu; OS diversos setores de atívida-.
curnprímento da missão da DIRTEP.
eles de Pessoal, visando ao aprimora!"\H. 14. A Divisão de Apoio tem a
mente dos instrumentos a serem utísegurnt- constituição:
hvadoe em tôdas as fases do )roc~::;.,)
l-Chefe;
de aproveitamento racional do Poten~ Seção Auxiliar; e
cial Humano, dentro dos Padrões de
3 - Seção -Admmístratíva..
Eficiência indispensáveis à qualífícaeâo obrigatória de instrução, de exp:-:,AI't. 15. Ao Chefe da Dívísào uc
rténcía, de treinamento e de cultura,
Apoio, além dos encargos especificaetetívamente dlrlgrdos às reais necesmente previstos na legislação e de ousittaúes de Classificação de Pessoal.
tr.. .-s que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e controlar as
An. 89 A Subdiretoria de Estudos Seçõeque lhe são subordinadas.
e Pesquisas, diretamente subordinada
ao Diretor, é o órgão que tem pOI
lHL 16. A Seção Auxiliar, diretafinalidade realíza.r os estudos e as pes ..
mente subordinada ao Chefe da DIVIquísas relacionados com os assuntos
são de Apoio, tem por finalidade enque integram todos os fatôres envolcarregar-se do trato das atívídauee
vidos na consecução das atividades de
auxníares necessárías ao cumprimenPessoal, no que diz respeito aos '<1.,)to da missão da DIRTEP.
pectos peculiares à Pedagogia, à P,3I·
Art. 17, Ao Chefe da Seção Auxícologia do Trabalho, à Psicologia Eduhar, além dos encargos especificamencacional e à Técnica de Administra,
te previstos na legislação e de outros
cão, promovendo a oportunidade oe
que lhe forem cometidos, compete .d~
revisão, análise e critica estabelecidas
rigtr, coordenar e controlar as atívíe visando ao desenvolvimento, à re~
dades auxiliares da DIRTEP.
formulacâo e ao aperfeiçoamento técníccs impostos pela dinâmica do proArt . 18. A Seção Admíntstratlva.
cesso de orientação normativa das (;1diretamente subordinada ao Chefe da
tadaa atividades.
Divisão de Apoio, tem por finalidade
encarregar-se do trato das atividades
Art. 99 As Subdiretorias tem, resadministrativas necessárias ao cumpectívamente, a seguinte constituição'
primento da missão da DIRTEP.
1 -- Subdiretor; e
Art, 19, Ao Chefe da Seção Admi2 - Divisões.
nistrativa, além dos encargos especi-
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ftcamente prevístos na legislação e de
outros que lhe forem cometidos, compere dirigir, coordenar e controlar as
atividades administrativas da DIRTE?
Art. 20. Subordina-se diretamente
ao Diretor o Centro de Psicologia Apn.
cada.

parágrafo único. Outros órgãos, já
existentes ou a serem ativados, podem
vir a ter a subordinação tratada ncsce
artigo. desde que suas finalidades te-

nham relação com as que são cometidas à DIRTEP.
Art. 21. O Centro de Psicologia
Aplicada <CEPA) é o órgão que tem
por finalidade encarregar-se do estudo, da pesquisa, do planejamento, da

supervisão, da coordenaçâg e do ccntrôle técnico-normativo do emprego
prático da Psicologia, parbicularmen'te eIT' proveito de melhores perspectivas de ajustamento das atividadeshunumas presentes em cada um dos ~~~
teres das atividades de Pessoal, visan;
do ~ obtenção de um equilíbrio de interêss na rede de interações entre ,.
Homem e a Organização.
Parágrafo único. O Centro de Pstcología Aplicada tem Regulamento
próprio.

Art. 25, Os Chefes do Centro de
Pslcologta Aplicada e os das Divisões
são Oficiais Supertores, do Corpo de
oncíeís da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 26. OS Chefes de Seção e 05
Chefes das secretarias dos Subdiretcrcs são Ofícíais, do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica da Ativa.
nrt., 27. A Chefia da Secretaria do
Dlrr-tor é exercida, cumulativamente,
pelo Oncial do Corpo de Oficiais na
Aercnautdca da Ativa, de mais llta
híerai quía, dentre os Assessores do D::'~
retor,
Al·t. 28. As funções de Assessor do
Diretor e as de Adjunto, com encargos
de assessoramento, podem ser exercidas por Funcionários Civis, do ouaurc
de Pessoal - Parte Permanente - do
MInistério da Aeronáutica, com as
qualificações exigidas para o cargo ou
runçãc.
Art . 29. As substituições eventuais
rer-se-ão, respectivamente, dentro de
cada um dos órgãos constitutivos na
DIHTEP.
Parágrafo único. O substituto eveutual do Diretor é o Oficial do Quadco
de Oficiais Aviadores, da Ativa, co
n;1.\S alta hierarquia, em função::!o
âmbito da DIRTEP,

CAPÍTULO II

Pessoal

Art. 22. O Diretor Técnico de Pessoal é Oficial General, do Quadro de
Oríciaís Aviadores, da Ativa, do pôst»
de Major-Brigadeiro.
Art. 23. O Diretor é o primeiro ordenadcr de despesas da DIRTEP, pouendo designar outros crdenadores de
despesas para os projetos e/ou atividades atribuídas a sua Unidade Admíntstratíva ,
§ 19 Quando a conveniêncla do serviço indicar, outras Unidades, aspeclalmente criadas para tal fim ou especlfícamente designadas por ato mimstertal, serão encarregadas da execução
das tarefas de apoio necessárias no
funcionamento da DIRTEP,
§ 2~ Os demais Agentes da Adrrnntstração são designados pelo Diretor,
dentre os elementos de sua Unidade
Administrativa.
Art, 24, Os Subdlretores sâc OfIeíais Generais, do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, da Ativa, do pôsto de
Brigadeiro.

TERCEIRA PARTE
pisposições Transitórias e Fina!/)
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias

Art. 30. As atribuições disciplmares de Diretor são equivalentes às de
comandante de ZOna Aérea, enquanto
o assunto não fór regulado.
ArL 31. A implantação integral ela
Organização prevista neste Regulamenta e a conseqüente desativação
e/ou modificação das estruturas preViST,2.s nos Regulamentos em vigor, rar-,
se-âo segundo atos internos, baixados
pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 32. O Diretor submeterá, .no
prazo de 180 (cento e oitenta> dias
após a pubhcação deste Regulamenio,
à aprovação ministerial, o Regimento
Interno da Organização e a respectiva
Tabela de Organização e Lotação.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá ao Utreter baixar normas, atos ou mstru-

ATOS

ÇÔBS reguladoras que se façam

DO PODER
neC~6

sárías à vida administrativa da ....
DIRTEP.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 33. Os órgãos constitutivos da
DJR'I'EP podem ser desdobrados em
Seções e Subseções, de acôrdo com c
Regimento Interno, aprovado pelo M14
nistrc da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação da
lotação funcional resultante do Regímente Interno é estabelecida em T3..~
bela de organização e Lotação, baíxaca pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 34. São funções de EstadoMaior para todos os fins, na DIRTEP,
as desempenhadas pelos Oficiais quan-.
do diplomados no CEM, no CDS e no
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180 (cento e oitenta) dias, após a pu-

blicação do Regulamento de que trata
êste Decreto, os atos necessários à
reestruturação e ativação dos órgãos
subordinados ao Diretor de Encargos
Assletenciaís, na forma do Regulamento aprovado por êste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vígcr na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1971;
1509 da Independência e 83Ç> da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE ENCARGOS ASSISTENCIAIS
- DIREA -

CSC.

Art. 35. Os caSDS omissos serão resclvioos pelo Comandante Geral do
Pessoal.
Márcio de Souza e Mello
Ministro da Aeronáutica

PRIMEIRA PARTE
Generalidades
cAPíTULO I

Finalidade e SubOrdinagtío

DECRETO

N9 68.827
DE
JUNHO DE 1971

29

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Encargos Assistenciais no Minis~
teria da Aeronáutica e dá outras
providencias .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o artigo 46 do Decrcto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de
1007 e o artigo 16 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 64.451, de
2 de maio de 19-69, combinado com
o artigo 79 do Decreto nv 030.521, de
31 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Encargos Assistenoíais DO Ministério da Aeronáutica,
que com êste baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Parágrafo único. Em conseqüência
do disposto neste artigo e nos artigos 77 e 79 do Decreto n" 60.521. ce
31 de março de 1967, fica ativada, na
data da publicação dêste Decreto, a
Diretoria de Encargos Assistenciais
no Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 O Ministro da Aeronáutica
baixará progressivamente, no prazo de

Art. 19 A Diretoria de Encargos
Assistenciais (DIREA). definida no
artigo 21 do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 64.451, de 2 de maio
de 1969, é 0- órgão do Ministério da
Aeronáutica que tem por finalidade
a valortaaçâo e a promoção dos servidores do Ministério, e seus dependentes, com vistas a Segurança Nacional e o bem comum, pela orientação adequada e o auxílio possível na
solução dos seus problemas sociais.
Parágrafo único. A DIREA descmpenha as funções de órgão Central
do Sistema de Encargos Assistenciais
e é o órgão de cúpula do Serviço de
Encargos Assistenciais.
Art. 2° A DIREA é diretamente
subordinada ao Comandante-Geral do
Pessoal.
Art. 39 A Diretoria de Encargos
Assistenciais é Unidade Administrativa.
CAPÍTULO 11

Disposições Gerais

Art. 49 Compete à
1 - A consecução
Política Aeronáutica
assuntos relativos a

DIREA:
dos objetivos da
de Pessoal. nos
Serviços Sociais;
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2 - A proposta de normas, de critérios, de prtncípíos e de programas
pertinentes ao Sistema de Encargos
Assistenciais;
3 ~ A coordenaçã-o e o contrôle
dos Serviços Sociais no Ministério da
Aeronáutica;
4 - A orientação, o contrôle e a cooruenaçáo das Orgamzaçôes subordinadas; e
5 - A lígaçâo com Organizações de

Serviços de Encargos Assistenciais ou
correlatas. estranhas ao Ministério da
Aeronáutica, no trato de assuntos de
sua competência.

SEGUNDA PARTE
Organização e Atribuições dos órgãos
CAPÍTULO

Estruturação

Art. 5° A Diretoria de Encargos
Assistenciais tem a seguinte constituição:
1 - Diretor;
2 - Subdiretoria de Serviços

So-

ciais;

3 - Subdíretorra de Previdência;
4 - Bubdiretorla Econômíco-Fínanceira; e
5 - Divisão de Apoio.
Parágrafo único. O Diretor dispõe
de uma Secretaria para seu assessoramento pessoal no trato, entre outros, dos assuntos de Relações Públicas, de Informações de Segurança, de
Serviços SOc1aIs e de Assistênela Jur1dica.
Art. 69 Ao Diretor, além dos encargos especlfícamente previstos na legislação e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1 - Dirigir, coordenar e controlar
as atividades dos órgãos constitutivos
da DIREA, para cumprimento da finalidade prevista no artigo 19, dêste
Regulamento;
2 - Orientar a elaboração dos orçamentos-programas e das propostas
orçamentárias, anuais e plurianuais da
DIREA e apresentá-las ao Comandante-Geral do pessoal;
3 - Propor ao Comandante-Geral
do Pessoal as normas, QS critérios, os

princípios e os programas relativos
aQS assuntos pertinentes ao Sistema,
do qual é o órgão Central;
4 - Propor aos demais órgãos Centrais dos Sistemas, modificação e/ou
criação de normas, de critérios e príncípíos, quando do ínterêsse de sua Diretoria;
.
5 - submeter ao Comandante-Geral do Pessoal a consolidação das propostas orçamentárias encaminhadas
pelas organizações do Sistema com o
objetivo de visualizar e coordenar a
consecução geral da Política de :ressoai no campo que lhe é pertinente;
6 - Coordenar com o Diretor de
Saúde a elaboração das propostas. das
normas, dos critérios, dos principias e
dos programas peculiares à mútua colaboração dDS órgãos dos Sistemas de
Encargos Assistenciais e de Saúde:
7 - Assegurar o cumprimento das
normas. dos critérios, dos prmcípros
e dos programas elaborados pelos órgãos Centrais dos Sistemas aprovados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 79 A Sub diretoria de Serviços Sociais, diretamente subordinada
ao Diretor, tem por finalidade estabelecer as normas, os critérios, os princípios e os programas a serem observados no planejamento, na coordenação, no contrôle e na execução das
atividades do Serviço de Encargos
Assistenciais pertinentes à Assistência Social. Jurídica. Religiosa, Educacional, Recreativa, Médica, Odontológica e Farmacêutica, no interesse do
pessoal militar, civil e seus respectivos dependentes.
Art. 89 A Sub diretoria de Previdência, diretamente subordinada ao
Diretor, tem por finalidade estabelecer as normas, os critérios, os princípios e os programas a serem observados no planejamento, na coordenação
no contrôle e na execução das atividades do Serviço de Encargos Asststencials pertinentes à Habitacâo. a
Pecúlios, a Seguros e a Pensões do
pessoal militar e civil.
Art. 99 A Sub diretoria BconômícoFinanceira, diretamente subordinada
ao Diretor de Encargos Assistenciais,
e o órgão que tem por finalidade o
planejamento, a coordenação, o contrôle, e a execução das atividades relativas à Assistência nos campos econômico e financeiro ao pessoal do M1nístério da Aeronáutica.
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Art. 10. As Sub diretorias têm, respectivamente, a seguinte constdtulçào:
1 - Subdiretor; e
2 - Divisões.
Parágrafo único. Os Sub diretores
dispõem de Secretaria para o trato
do expediente em trânsito pelas respectivas Subdiretorias. .
Art. 11. Aos Subdiretores, além dos
encargos especificamente previstos na
legislação e de outros que lhes forem
cometidos, compete dirigir, coordenar
e controlar as divisões que lhes são
subordinadas.
Art. 12. As Divisões das Subdtretorías, diretamente subordinadas aos
respectivos Subdiretores, têm por finalidade encarregarem-se do trato das
atividades cometidas às respectivas
Sub diretorias.
Art. 13. Aos Chefes das Divisõesdas Sub diretorias, além dos encargos
especificamente previstos na legislação e de outros que lhes forem cometidos, compete dirigir, coordenar e
controlar as atividades afetas as suas
Divisões.
Art. 14. A Divisão de Apoio, diretamente subordinada ao Diretor, tem
por finalidade assegurar o apoio auxiliar e administrativo necessário ao
cumprimento da missão da DIREA.
Art. 15. A Divisão de Apoio tem
a seguínte constituição:
1 - Chefe;
2 - Seção Auxiliar; e
3 - Seção Administrativa.
Art. 16. Ao Chefe da Divisão de
Apoio, além dos encargos especlfícamente previstos na legislação e de
outros que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e controlar as
Seções que lhe são subordinadas.
Art. 17. A Seção Auxiliar, diretamente subordinada ao Chefe da Divisão de Apoio, tem por finalidade
encarregar-se do trato das atividades
auxiliares necessárias ao cumprimento
da missão da DlREA.
Art. 18. O Chefe da Seção AUXiliar, além dos encargos especlfícamente previstos na legislação e de
outros que lhe forem cometidos, compete dirigir, coordenar e controlar as
atividades auxiliares da DIREA.

Art. 19. A Seção Administrativa,
diretamente subordinada ao Chefe da
Divisão de Apoio, tem por finalidade
encarregar-se do trato das atividades
administrativas necessárias ao cumprimento da missão da DmEA.
Art. 20. O Chefe da Secâo Administrativa. além dos encargos especificamente previstos na legislação e
de outros que lhe forem cometidos,
compete dirigir, coordenar e centrolar as atividades administrativas da
DIREA.
CAPÍTULO

n

Do Pessoal

Art. 21. O Diretor de Encargos
Assistenciais é Oficial-General do
Quadro de Oficiais Aviadores, da
Ativa, do pôsto de Major-Brigadeiro.
Art. 22. O Diretor é o primeiro 01'denador de despesas da DIREA. podendo designar outros ordenadores de
despesas para projetos e/ou atividades atribuídas a sua Unidade Administrativa.
§ te Quando a conveniência do servíço indicar outras Unidades, especialmente criadas para tal fim ou especificamente designadas por ato mirnsterial, serão encarregadas da execução das tarefas de apoio necessárias
ao funcionamento da Diretoria de Encargos Assistenciais.
§ 29 Os deenats agentes da Administração são designados pelo Diretor de
Encargos Assistenciais dentre os elementos de sua Unidade Administrativa.

Art. 23. Os Subdíretores ·<:;8.0 oflclaís-Generads do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, da Ativa, do pôsto de
Brigadeiro.
Art. 24. Os Chefes das Divisões dRE
Subdíretortas, são Oficiais Superiores
do Corpo de Oficiais da Aeronáutica,
da Ativa.
.
Art. 25. O Chefe da Divisão de
Apoio é Oficial Superior do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 26. Os Chefes de Seção são
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 27. A Chefia da Secretaria do
Diretor é exercida, cumulativamente,
pelo Oficial do Corpo de Oficiais da
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Aeronáutica, da Ativa, de mais alta

hierarquia, dentre os assessôres do Diretor.
Art. 28. As Chefias das secretarias
dos gubdíretores são exercidas por
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aero-

náutica, da Ativa.
Art. 29. As funções de assessor do
Diretor e as de adjunto, com encargos
de assessoramento, podem ser exercidas por Funcionários Civis, do Quadro

de Pessoal Civil -

-

Parte Permanente

do Ministério da Aeronáutica, com

as qualificações exigidas para o cargo
ou função.
Art. 30. As substituições eventuais
rer-se-ão, respectrvamente, dentro de
cada órgão constitutivo da DIREA.

Parágrafo único. O substituto even-

EXECUTIVO

nos, baixados pelo Ministra da Aeronáutica.
Art. 33. O Diretor submeterá no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
após a publicação dêste Regulamento,
à aprovação do Ministro da Aeronáutica o Regimento Interno da Organízaçâo e a respectiva Tabela de Organização e Lotação.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá co Diretor baixar normas, atos ou 1nSt111ções reguladoras que se façam necessárias à vida administrativa da ...
DIREA.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 31. As atribuições disciplinares

Art. 34. Os órgãos constitutivos da
DIREA podem ser desdobrados em
Seções e Subseções, de acôrd-, com o
Regimento Intern.o, aprovado pelo
Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A dtscrtrmnaçâo
da lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização 'e Lotação, baixada pelo Ministro da Aeronautíca.
Art. 35. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, na DIREA,
M
desempenhadas pelos Ofíciats,
quando diplomados no CEM, no CDS
e no CSC.

mandante de Zona Aérea, enquanto o
assunto não fôr regulado.
Art. 32. A implantação integral da
Organização prevista neste Regulamenta rar-se-é, segundo atos inter-

Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante Geral do
pessoal, observada a política. ditada
pelo Ministro da Aeronáutíca.
Mareio de Souza e Mello, Ministro da
Aeronáutica.

tual do Diretor é o Oficial do Quadro

de Oficiais Aviadores, de mais alta
hierarquia, em função no âmbito -- tia
DIREA.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPnULo I

Disposições Transitórias
do Diretor são equivalentes, às de Co-

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" H9'uram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores ,
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DECRETO N° 67.519 -

DE

9

1970

DE NOVEMBRO DE

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 91.636.104,00 para retorço de dotações orçamentárias consignadas
no Decreto-lei n° 727, de 10 de aqósto de 1969.

Rett ticaçõo
Na publicação feita no DZcirio Oficial de la de novembro de 1970, na
página 9.537, P coluna, no artigo 2°, onde se lê:
15.09.00 - Conselho Federal de Educação
Atividade 3.1.2.0 -

09-06-2.088
Material de Consumo ..

o •••••••••••

Leia-se:

15.09.00 Atividade -

3.1.4.0 -

2.000

Conselho Federal de Educação
09.06.2.088

Encargos Diversos

DECRETO NQ 67. ~3f3 -

,
DE

23

.

DE DEZEMBRO DE

2.000

1970

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Diretoria do Ensino
aos Terrttórioe e Fronteiros o crédito suplementar de Crê 5.050.513,00
para retorço c:e dotações consignadas no vigente orçamento.

°

o Presidente da República, uaaudo da atribuição que lhe confere artigo 81. item !II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Decreto-lei nc 727, de 19 de agôsto de 1969, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mj~1,f:,tplÍO da Educação e Cultura, em favor da
Diretoria do Ensino dos 're-ntonos e Fronteiras o crédito suplementar de
Cr$ 5.050.513,00 (cinco milhões, cluqüenta mil e quinhentos e treze cruzeiros), para refôrço de dotações oi çamentárias consignadas ao subanexo ...
15.00.00. a saber:
15.00.00 -

MINIST:ERIO DA ELUCAÇA(.\ E CULTURA

c-s

1,00

15.23.00 -- Diretoria elo Ensil:io dos 'I'erritóríos e Fronteiras

Administração da Dn etoría de Ensino nos Territórios e Fronteiras
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02.00 - Despesas Variáveís . . .
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços úe Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

09.01.2.203 -

4.560
38.141
102.059
6.840
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Complementação c;c Manutenção do Sistema
Educacional dos I'ei rltórtos Federais
3.2.7.6 - Díversos . .
.
.
OfL03.2.205 - Treinamento do Pessoal Docente e Administrativo
3.2.1.0 - Subvenções sccte,s . . .
.
4.3.3.0 - Auxílios para Oui as Públicas
.
09.04.1.260 - Expansão da Rfüe ué. Ensino Primário na Faixa
de Pronteíras "Nl:t(,lu~a1s
3.2.1.0 - Subvenções SOcírtis
.
4.3.3 O - Auxílios para 0>;11'31> Fúblícaa
.
4.3.4.0 - Auxílios para Eql.:lj,Jamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxílios para ,\1Jtenal Permanente
.
09.04.1.262 - Instalação da Rêdc Cf. Ensino Primário nos Territórios Federais
4.3.3.0 - Auxilias nara Obras Fúblicas
.
4.3.4.0 _.- Auxílios para EQuipamentos e Instalações
.
09.05.1.263 - Construção de Cdnasíos Orientados para o
Trabalho
4.3.4.0 - Auxiltos p9.ra Dqt.tpamentos 8 Instalações
.
4.3.5.0 - Auxilies para Materta Permanente
.
09.05.1.264 - Expansao f' rccun.an-ento da Rêde de Ensino
MédIJ na Paíxa ai. Pronteíras Nacionais
3.2.1. O - Subvenções Sociais . •
..

09.01.2.204 -

'"0 • • •

TOTAL . . •

crs

1,00

1. 792.9J3

269.000
331.000
440.000
571.000
25.000
200.000
505.000
310.000
230 000

205.000
20.000
5.050.513

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotacôes crçamentátlas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00.00. a saber:

1::>.00.00 - MINI3TERIO DA "''+UCACAO E CULTURA
] 5,23.0-0 - Diretoria do Enslm, dos 'r'errttórtos e Fronteiras
Atividade -- CS.Ol.2.2('3
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01.00 - Vencimentus e uamagens Fixas
.
3.2.5.0 - Contribuições de Pr cvldêncía Social
.
Projeto - 09,03 1.258
4.3.3.0 - Auxílios para obras Públicas
.
Projeto - 09.04.1.259
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
Projeto - 09.04. t.:ti:2
4.3.5.0 - Auxílios para Matertal Permanente
.
Projeto - 09.05.1. 2B3
4.3.3.0 - Auxilias pa ra Obras Fúblicas
.
Projeto - 09.05.1,264
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
.
4.3.5.0 - Auxílios para Mõi,(;>l'ial Permanente
.
Projeto
09 .C5.1 265
4.3.3. O ~ Auxílios para Oer as Públicas
.
Projeto - 09.08.1.267
4.3.3.Q - Auxílios para (\)..;1'á,.:, Públicas
.
Projeto - 0-9.08.1.268
4.3.3.0 - Auxílios para Ornas Públicas
.
Projeto - Ü9.C8.1.:JP9
4.3.4.0 - Auxílios para Ecnupamentos e Instalações .....
Projeto -- 09.08.1.270

eis

1,00

42701
30.600
300.000
940.000
455.000
201.000
520.000
200.000

500.JOO

c-.

715.000
350 000
221.212
300.000
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Cr$
3.2.7.6 - Diversos . . .
Projeto -- 09.ll.1.~71
4.3.3.0 - Auxilias para Obras públicas
"
Projeto - 09.12.1.273
4.3.5.0 -- Auxilias nara Material Permanente

1,00

100.000
.

75.000

.

100.000
5.050513

TOTAL . .

Art. 3Q l1:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccnu-ár 10.
Brasília, 23 de dezembro de 1970; l49 Q da Independência e 829 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 68.147 -- DE 29
JANEIRO DE 1971

DECRETO

N9 68.454 MARÇO DE 1971

DE

Concede nacionalização à Sociedade
Wilson, Sons & Company Limiteâ
sob a denominação de companhia
Wilwn Sons de Administração e
Comércio.

Icetiticaçãc
Na publicação feita no Diário Ofide 1971, nos
anexos ao Decreto, na página 350,
4l.t coluna, onde se lê:
. . .. dia dezessete de março de
1970,...
Leia-se: dia dezesseis de março de
1970, ...
':'~a página 851, no quadro de aumentos de capital, onde se lê:
28 de abril de 1967
4l.t coluna:
(Ilegfvef .
Leia-se:
28 de abril de 1967 - 4~ coluna:
cial de 2 de fevereiro

113.~94.00

Onde se lê;
30 de abril de 1968
última 'Coluna: 561. 709.00
Leia-se:
30 de abril de 1968 - última COlUna: 561.709
Na página 852, 3~ coluna, onne
se lê:
Art.
16. Compete especialmente,
aos Diretor-Presidente:
Leia-se:
Art. 16. Compete especialmente, ao
Diretor-Presidente:

DE

31

DE

Substitui a Tabela de Empregos do
Instituto Brasileiro do Café, aprovada pelo Decreto n.O 65. éHll de 29
de outubro de 1969, e dá outras prouiâéncias,
Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 2 de abril de 1971, no anexo
ao Decreto, na pág . 2.570, onde se lê:

i» Empregos de Nível Médio

·3'.' D~~~~hi~t~:B ', ',' :.'.' ..: ... '969,00
·5:' A~~ili~~··· de" 'Ên'f~~~~~"""""
gem-A. . .
60. Técnico de Contabilidade-B
.
.
5. Fiscal de Obras-A
b)

756,00
648,00
960,00

Leia-se:
Empregos de Nível Médio

·'s'.' ·D~;~~hi~t~:B·"·.'·:.'.':::··· '696,00
·'5: 'À~~iii~r"

d~'" E~f~l:~~~"""'"
gem-A . . .
756,00
10. Auxiliar de
Enfermagem-B
.
648,00
5. Fiscal de Obras-A
.
960,00

· 'N~' P'ãg.' 'i:57i,' i~' ~. 2~ '~~i~~;;: '~~áe
se lê:
c) Empregos de Nível Adminístrattvo e Serviços Auxiliares
'2'0': A~~ili'a:r' d'e' A;~'~zi~'-A:'"

'SiB,OO

ATOS DO PODER

276

. . . . . . . .... . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
10. Telefonista-E. .

384,00

Leia-se:
Empregos de Nível Administrativo e Serviços Auxiliares
c)

20. Auxiliar de Armazém-A

516,00

10.Taquigrafo-A . .

516,lJO

10. Telefonista-E . .

348,00

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

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

DECRETO N9 68.156 FEVEREIRO DE 1971

DE

2

DE

Dispõe sôbre a entrada em vigor do
Protocolo de Acôrdo de Complementação sobre o Setor de Máquinas de Escritório, firmado entre
Brasil, Argentina e Mêxico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que ° Tratado de
Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960, e aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo nc 1, de 3 de fevereiro de 1961,
prevê, no seu art. 15, o estabelecimento de medidas destinadas a facilitar a crescente integração e complementação das economias dos Estados-Membros da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio, especialmente no campo da produção
industrial;
Considerando que, para tal fim autoriza, em seus arts. 15, 16 e '17 a
celebração de ajustes de complementação por setores industriais, regulamentados pelas Resoluções 15 (I), 16
(IJ,
(VI)

71 (UI), 74 <IIr), 99 <IV), 175

e 178 (VI) da Conferência das
Partes Contratantes;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, Argentina e México,
nos têrmos das disposições acima citadas, firmaram em Montevidéu, em
18 de junho de 1970, um Protocolo
de Acôrdo de Complementação sôbre
o Setor de Máquinas de Escritório;
Considerando que, em cumprimento
ao art. 17 do Tratado de Montevidéu
e nos têrmos do art. 18 da Resolução
no 99 (IV), o Comitê Executivo Per-

EXECUTIVO

manente da ALALC, em sua sessão
de 21 de julho de 1970, pela Resolução no 208, declarou as disposições
daquele Protocolo compatíveis com
os princípios do Tratado de Montevidéu;

Considerando que, em obediência ao
estabelecido nos arts. 18 e 19 da Resolução nv 99 (IV) da ALALC, o Pro~
tocolo anexo deverá entrar em vigor
no dia 4 de setembro de 1970, quarenta e cinco dias depois de declarado compatível na forma do parágrafo anterior, decreta:
Art. 19 A partir de 4 de setembro
de 1970, as importações dos produtos especificados no Protocolo anexo
a êste decreto, originárias da Argentina e México, ficam sujeitas aos gravames individuais estipulados no
Anexo I, obedecidas as cláusulas e
condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. Tratando-se de
reduções de gravames destinados a
formar a ZOna de Livre Comércio
instituída pelo Tratado de Montevidéu e negociadas de acôrdo com a
Resolução no 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes. o tratamento estabelecido pelo citado Protocolo é de aplicação exclusiva aos
produtos originários dos EstadosMembros da Associação Latino-Americana de Livre Comércio signatários
do presente Protocolo, e dos EstadosMembros da Associação La tino- Americana de Livre Comércio qualificados
como de menor desenvolvimento econômico relativo. nos têrmos do artigo 25 da Resolução nc 99 (IV).
Art. 29 Por intermédio do Banco
Central, do Conselho de Política
Aduaneira e da Diretoria de Rendas
Aduaneiras, o Ministério da Fazenda
tomará
as providências
eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto no 52,087, de 31 de maio de
1963, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo, sugerindo ao Govêrno
as medidas indispensáveis ao seu fiel
cumprimento.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor a partir de 4 de setembro
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de 1970, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 2 de fevereiro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silvx
Antônio Delfim Netto

o acôrdo mencionado no presente
decreto foi publicado no IsO, de
28 de abril de 1971.
DECRETO

N9 68.213 ~ DE 11 D~
FEVEREIRO DE 1971

Institui a Medalha do Mérito da Segurança do Trabalho e dá outras
providências.
Retificação

Na publicação f-eita no Diário Oficia. de 12 de fevereiro de 1971, na
página 1.157, 21). coluna, no artigo 19,
onde se lê: ... que distinguirem na
prevenção de acidentes em segurança do trabalho.
Leia-se: ." que se distinguirem na
prevenção de acidentes e em segurança do trabalho.
No artigo 2 9, onde se lê: ... a fôgo ...
Leia-se: ... a fogo ...
Onde se lê: ... Mérito da Segurança do Trabalho ...
Leia-se: ... MÉRITO DA SEGU~
RANÇA DO TRABALHO ...

Onde se lê: ... Ministério do Trabalho e Previdência Social ...
Leia-se: ...
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO E
CIAL...

PREVIDllNCIA SO-

DECRETO NO;> 68.334 -

DE

10

DE

MARÇO DE 1971.
Dispõe sôbre a entrada em vigor do
Protocolo Adicional. ao Acôrdo d.
Complementação sôbre a Indústria
Química, firmado entre o Brnsü
Argentina, Ctule, Colômbia, Mexi
co, Peru, Uruguai e Venezuela.

O Presidente da República, usand
da atribuição que lhe confere o artd
go 81, item lII, da Constituição,
Considerando que o Tratado de
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Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Con
gresso Nacional, pelo Decreto Leg15
latívo número 1, de 3 de fevereir
de 1961, prevê, err- seu Artigo 15,
estabelecimento de medidas destina.
das a facilitar a crescente integração
e complementação das economias -ío
Estados-Membros da Associação LatI
no-Americana de Livre Comércio, eS-'
pecialmente no campo da produçã
industrial;
Considerando que, para tal fim
autoriza, em seus Artigos 15, 16 e 17
~ celebração de ajustes de complementação por setores industriais, re
gulamentados pelas Resoluções 15 (1)
16 m, 71 (IH), 74 mn, 99 (IV)
175 (VI) e 178 (VI. da Conferência

das Partes Contratantes;
Considerando que os Plenipoteneíá
rios do Brasil, Argentina, Chile, Co
Iômbía, México, Peru, Uruguai e çe
nezuela, nos têrmos das dísposicoe
acima citadas, firmaram em Caracas
em 12 de dezembro de 1969, um _PrO~
tocolc Adicional ao Acôrdo de Com
plementação sõbre Indústria Q'11ml
ca, pôsto em vigor pelo Decreto l1Ú
mero 63.098 de f de agôsto de 1968
Considerando que, em cumprlment
ao Artigo 17 do Tratado de Montlvi
déu e nos têrmos 00 Artigo 18 da
Resoluçãe 99 (IV I, o Comitê Executí
vo Permanente da ALALC, em eua
sessão de 17 de março de 1970, pela
Resolução 200, declarou as disposiçõe
daquele protocolo compatíveis com J
princípios do Tratado de Montevidéu
Considerando que, em obediênct
ao estabelecido r.GS Artigos 18 e 1
da Resolução 99 (IV) da ALALC,
Protocolo anexo deverá entrar em vi
gor no dia 2 de maio de 1970, querenta e cinco dias depois de declarado compatível na forma do parágrafo anterior, decreta:
Art. 10 A partir de 2 de maio de
1970, as importações dos produtos es~
peclflcados no Protocolo anexo a êste
Decreto, originárias da Argentina
Chile, Colômbia, México, Peru, 'Jru~
gual e venezuela ficam sujeitas aos
gravames Indívíduaís estipulados no
Anexo I, obedecidas as cláusulas e
condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo umco. Tratando-se de
reduções de gravames destinadas a

278

ATOS DO PODER EXECUTIVO

formar a Zona

de

Livre Comércio

instituída pelo Tratado de Montevi-

déu e negociadas de acôrdo com a Re-

solução 99 (IV)

da Conferência das

Partes contratantes, o tratamento es-

tabelecido pelo citado Protocolo é de

aplicação exclusiva aos produtos originários dos Estados-Membros da As-

sociação Latino-Americana de Livre
Comércio signatários do presente Protocolo, e dos Estados-Membros da A$soctacão Latmo-Amerfcana de Livre
Comércio, qualificados como de menor
desenvolvimento econômico relativo
nos têrmos do artigo 25 da Resolução
99 (IV).

Art. 2" Por intermédio do Banco
Central,

do

Consefhc

de

Polttt.ia

Aduaneira e da Diretoria de Rendas
Aduaneiras, o Mtnistérto da Fazen ta
tomará as providências eventualmen
te necessárias ao cumprimento d
disposto neste Decreto.
Art. 3" A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n'' 52.087 de 31 de maio -re
1963, acompanhará. através da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A., a execução do Protocolo anexo. sugerindo ao Govêrne
as medidas indispensáveis ao seu nel
cumprimento.
Art. 4" O presente Decreto entrará
partir de 2 de maio -te
1970. ficando revogadas as disposições
em contrário.

"em vigor a

Brasília, 10 de março de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

M (iria Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto

o acôrdo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.a. de
14 de maio de 1971.
DECRETO

N.9
MARÇO

68.335 DE 1971

DE

10

Presidente da República,

Art. 1.9 Fica retificado na forma
dos anexos, que são partes integrantes dêste Decreto, o enquadramento
de funcionários do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado (IPASE), abrangidos:
a) pela Lei n.c 3.780, de 12 de julho
de 1960, aprovado pelo Decreto número 51.340. de 28 de outubro de 1961,
e alterado pelo de n.c 62.046, de 4 de
janeiro de 1968;

t» pela Lei n.c 3.967, de 5 de outubro de 1961, aprovado pelo Decreto n.c 62.038, de 3 de janeiro de 1968,
e alterado pelo de n.v 66.002, de 30 de
dezembro de 1969; e
c) pelo parágrafo único do artigo
23 da Lei n." 4.069, de 11 de junho
de 1962, aprovado pelo Decreto número 62.039, de 3 de janeiro de 1968,
e alterado pelo de n.c 66.003, de 30 de
dezembro de 1969.
Art. 2.9 Ficam reclassincacos, com
seus ocupantes na forma das tabelas
numéricas e relações nominais anexas, de acôrdo com as disposições do
artigo 9.9 da Lei n.c 4.345, de 26 de
junho de 1964, os cargos de nível superior nas mesmas compreendidos e
ocupados por funcionários amparados
pelas Leis ns. 3.780 e 3.967, de ~2 de
julho de 1960 e 5 de outubro de 1961,
respectivamente.
Parágrafo único. Os cargos de nível superior, a que se refere êste artigo, ocupados por funcionários amparados pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 11 de junho de 1962, ficam reclassificados da
seguinte forma:
.
a) Os de Médico, TC-801.17.A, no
nivel 21: e

DE

b) os de Cirurgião-Dentista,
TC-901.17.A, no nível 20.

Dispõe sôbre a retificação do enquadramento e a recuusitícaçõo de cargos de funcionários do Instituto ae
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado ([PASE) , e dá
outras providências.

o

artigo 81, item III, da Constdtutcão,
e tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n.c 3.780, de ~2 de julho
de 1960, e o que consta do processo
n.c 4.299, de 1970, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

csan-

do da atribuição que lhe confere

oC)

Art. 3.9 Ficam alterados, de conformidade com os anexos, a tabela
numérica e a relação nominal anexas
310 Decreto n.c 65.643, de 27 de outubro de 1969, para efeito de ser retificada a reclassificação de cargos
compreendidos no Grupo Ocupacional
P-1.700 Medicina, Farmácia e
Odontologia.

279

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4.9 A partir de3 de setembro
de 1962, ficam reclassífícados, na
forma da tabela numérica e da relação
nominal anexas, com seus
ocupantes, os cargos de Ascensorista,
GL-304, de acôrdo com a Lei número 4.126, de 27 de agôsto de 1962.
Parágrafo único. Os cargos, e seus
ocupantes, a que se refere este artigo ficam reclasslfícados no nível 8, a
partir de 29 de junho de 1964, de
acôrdo cem o artigo 27 da Lei l1Úmero 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 5.° Os efeitos das retlficaçôes,
alterações e reclassificações a que se
referem os artigos anteriores vigoram
a partir de:
I 1.9 de julho de 1960, para os
funcionários abrangidos pela Lei número 3.780, de 12 de julho de B60;
II - 6 de outubro de 1961, para os
servidores amparados pela Lei número 3.967, de 5 de outubro de 1961;
III - 15 de junho de 1962, para
o pessoal beneficiado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei n.c 4.069,
de 11 de junho de 1962;
IV - 29 de junho de 1964, com
vantagem financeira a contar de 1.9
de junho de 1964, para os runcíouários indicados no artigo 2.9 e seu parágrafo;
V - 28 de fevereiro de 1967, para
os servidores a que se refere o s.rtago 3.9 : e
VI - 3 de setembro de 1962, para
Os funcionários beneficiados pela Lei
n.c 4.126, de 27 de agôsto de ~962.
Art. 6.9 O órgão de pessoal do
IP ASE apostüarà os títulos dos funcionários abrangidos por êste Decreto, expedindo portarias declaratórias para os que não os possuírem.

Art. 7.9 As despesas com a execução dêste Decreto correrão à conta dos recursos próprios do lPASE.
Art. 8.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrártc.
Brasília, 10 de março de 1971;
83.9 da
150.9 da Independência e
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 6-4-71.

DECRETO N9 68.362 - DE 17
MARço DE 1971

DE

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal do
Ministério do Bxércüc, e dá outras
providências.
Retificação

Na publicação feita no Diário Oficial
Suplemento ao nv 60, de 30 de março
de 1971, na 11;\ pág.; no artigo 19, onde
se lê:

. .. Repulamentado pelo Decreto número ...
Leia-se:
· .. Regulamentado pelo Decreto número ...
DECRETO N.o 68.423 MARÇO DE 1971

DE

25

DE

Aprova o Regimento do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Retificação

on-

Na publicação feita no Diário
cial de 31 de março de 1971, Suple-

mento ao número 61, na página 2, 3."
coluna, no artigo 25, onde se lê:
· .. A serem struidos por Administração Direta.
Leia-se:
... A serem construidos por Administração Direta.
Na página 5, 2." coluna, no artigo
63, onde se lê:
... Cadastro e Locação; ...
Leia-se:
. .. Cadastro e Lotação; ...
Na 3." coluna, no artigo 67, onde se
lê:
· .. Dtritos Rodoviários Federada, ...
Leia-se:
· .. Distritos Rodoviários Federais,
Na página 12, na L" coluna, no capítulo IH, onde se lê:
Dos Tilares dos órgãos Executivos Regionais
Leia-se:
Dos Titulares dos órgãos Executivos Regionais
Na página 13, 1." coluna, no item
XVIII do' artigo 118, onde se lê:
· .. Utilização da Radovia;
Leia-se:
· .. Utilização da Rodovia;
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DE

29
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DE

MARÇO DE 1971

Dispõe sôbre a estrutura básica da
Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)

e

dá

outras providências.

Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial de 31 _de março de 1971, página
DECRETO .N9 68.449 _

2.506,
se lê:

2.~

coluna, no artigo 28, onde

. .. e os funcionários da SUDEPE

poderão ser submetidos
Leia-se:
. .. e os funcionários efetivos da
SUDEPE poderão ser submetidos

Na 3." coluna, nas assinaturas, inclua-se, por ter sido omitida:
Adalberto de Barros Nunes
DE

31 DE MARÇO DE 1971

Aprova a Tabela àe Lotação do Pe~soal Militar para o Hospital das Fôrças
Armadas e dá outras providências .

. O Prt3i.dellte da Repúmíca, usando da atribuição que lhe confere o
artdgo 81, Item lU, da Constttuição. e de acôrdo com o § 19 do artigo 6<:>
do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 68.222, de 11 de fevereiro de
1971, decreta:

Art. 1'" Pica aprovada a Tabela de Lotação do Pessoal Militar do
Hospital das Fôrças Armadas, na forma dos anexos A, B, C, D e E, que
passam a constatutr parte Integrante do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 1:)3.222, de 11 de rcvereu-o de 1971.
parágrafo úníco. Os claros dos efetivos constantes dos anexos de que
trata este artígc deverão ser preenchidos, até 1974, gradativamente e de
acordo com a necessidade do serviço e disponibilidades das Fôrças singutarea.
Art. 29 Para atender, em 1971, as necessidades de início do funcionamento do Hospital das Fôrças Armadas, fica aprovada, na forma dos
anexos AI, R1, Cl, Dl e E1, a Lotação, provisória, do Pessoal Militar do
Hl"A.

Art. SI} Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados o Decreto ne 66.064, de 13 de janeiro de 1970 e as demais drsposiçóes em contrário.
Braaüía, 31 de março de 19"/1; 1509 da Independência e 839 da
Repubüca ,
E:i'.IÍl..IO G.

MÉDICI

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.a. de 1 de
abril de 1971.
DECRETO N.O 68.450 MARço DE

1971

DE

31

DE

ssctorteaçõo para o tuncionamenro da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras das Faculdades Associadas ao
lpiranga, com os Cursos de Peaaoogia, Filosojia, Letras e Hístórui,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere J artigo 81, item lU, da Constituição

de acôrdo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969, 0 tendo
em vista o que consta do Processo nv
CFE: ~334170, do Ministério da Educaçâo e Cultura, Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o rnncíonamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras das Faculdades AS30ciadas do jpiranga. com os Cursos de
Pedagogia, Filosofia, Letras e História,
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mantida pelo Instituto Educacional
Seminário Paulopolitano, sediada na
Capital do Estado de São Paulo.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1971;
1509 da
Independência e 83 9 da
República.

DE 31 DE

MARÇO DE 1971
Reclassijica
cargos em
comissão;
transforma função gratificada em
cargo em comissão, cria e suprime
funções gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério da Justiça, e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.451 -

DECRETO N," 68.452 -

DE 31 DE
<

MARÇO DE 1971

da atribuição que lhe confere o artigo81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 181, itens H e IH,
do Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de 19fi7, decreta:

Art. 1.0 Pica aprovada, na forma
do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das funções
gratificadas do Quadro de Pessoal 1968.
Parte Permanente - do Ministério da
O Presidente da República, usando
Justiça, resultante da adaptação à
das atribuições que lhe confere o ar- - <estrutura estabelecida pelo Decreto TI.o
tígo 81, item UI da Constttuícáo e
67.325, de 2 de outubro de 1970, altetendo em vista o disposto no artigo
rado pelo Decreto n.s 68.060, de 14
49 da Lei no 5.480, de 10 de agôstc
de janeiro de 1971, e pelo Regimento
de 1968, decreta:
Interno da Divisão de Segurança e
Informações, aprovado pela Portaria
Art. 1.°.0 Instituto Nacional de
n.v 322-GB, de 18 de dezembro de
previdência Social (INPS) poderá
1970, do Ministro da Justiça.
credenciar sindicatos de classe de
trabalhadores avulsos para o receArt. 2.° As despesas com a exeblmento das contribuições e pagacução dêste Decreto serão custeadas
mento das quotas de salárto-ramhía,
pelos créditos orçamentários próprios
de acôrdo com a conveniência e G do Mínfatérto da Justiça.
ínterêsse do serviço.
Art. 3.° ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, re9
Art. 2 As empresas usuárias e os
vogadas as disposições em contrário.
tnmactores da mao-de-obrn de trabalhadores avulsos recolherão, no
Brasília, 31 de março de 1971;
prazo legal, suas contríbutçóes, jun150.° da Independência e 83.° da
tamente com as descontadas dêsses
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
trabalhadores, por' intermédio dos
sindicatos que estejam devidamente
credenciados peio INPS.
Alfredo Buzaid
Parágrafo único. As contribuições
que porventura vennam a ser recolhidas além do limite legal e cuja
O anexo mencionado no art. 19 foi
restituição seja inviável, por rmpospublicado no D.O. de 2-4-71.
sibíüdade de identificação do eontrtbuinte, reverterão a favor do INPS.
DECRETO N9 68.453 - DE 31 DE
Art. 39 O Instituto Nacional de
MARÇO DE 1971
Previdência Social baixará os atos
necessários ao cumprimento do presente Decreto, revogadas as disuosi~
Declara de utilidade pública a Fimções em contrário.
dação Regional de Ensino Superior
Regulamenta o artigo 49 da Lei nú'
mero 5.480, âe 10 de açóeto de

Brasília, 31 de março de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150 9

EMÍLIO G.

Mí:DICI

Júlio Barata

da Araraquarense (F. R. E. S. A,)
com sede em São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúbllca, usanco
da atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 38.693 de 1970. Decreta:
Art. 19 li: declarada de utüícíace
pública, nos termos do artigo 1ÇI na
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1Q do Regu ..

lamento aprovado pelo Decreto ne ...
60.517, de 2 de maio de 1961, a Fun..
dação Regional de Ensino Superior da
Araraquarense - (F. R. E. S. A.)
DECRETO NQ 68.454 -

com sede em SãD José do Rio Prêto,
Estado de São Paulo.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1971;
1509 da Independência
República.

e

839

da

EMíLIO G. Mi!:DICI

Alfredo BuzaüZ
DE

31

DE MARÇO DE

1971

Substitui a Tabela de Empregos do Instituto Brasileiro do Café, aprovada
pelo Decreto n 9 65.661, de 29 de outubro de 1969. e da outras providênelas.
o Presidente da Repúbüca. usa-ndo da atrlbuíção que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica aprovada, na forma do Anexo, de acôrdo com o disposto
no artigo 79 do Decreto no 63.068,--de 31 de julho de 1968, a Tabela de Empregos do pessoal do Instituto Brasileiro do Café (I.B.C.) regido pela
íegtsjaçao trabalhista, em substituição a Tabela aprovada pelo Decreto número 65,661, de 29 de outubro de 1969.
Art. 2<;> A contratação para vs empregos previstos do Anexo far-sa-á
mediante prévio concurso de provas ou de provas e títulos.
Art. 39 A exceção dos casos previstos em lei, é vedado aos servidores
de que trata este Decreto ter exercício em outro órgão do serviço público,
não víncularto ao Ministério da Indúatría e do Comercio.
Art. 4<,1 O pessoal a que se refere êste Decreto, manifestada sua concordãncia expressa. cumprirá a jornada de oito horas de trabalho ou quarenta horas semanais. excetuadas as categorias que tenham regime especíat.
Art. 5~ Este Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasüta, 31 de março de 1971; 150Q da Independência e 83Q da

aenuouce .
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 2-4-71.

DECRETO

NQ 68.455 MARço DE 1971

DE

31 DE

de acôrdo com o artigo 39 do Decreto
nv 39.904, de 4 de setembro de :936,
decreta:

Concede à Marinha de Guerra aa Colômbia o Prêmio "Marinha ao
Brasil.

Art. 19 É concedido o Prêmio "Marinha do Brasil" à Marinha de Guerra
da Colômbia.

o Presidente da República, osanno
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e

Parágrafo único - O Prêmio a que
se refere êste artigo é destinado a
agraciar, anualmente, o Guarda-Marr-

ATOS DO PODER EXEGUTIVO

nha classificado em primeiro lugar ao
término do Curso da Escola Naval ce
Colômbia.
Art. 2." este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrártc,
Brasília, 31 de março de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.
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nícas e administrativas relativas 3,0
Serviço -de Intendência da Marinha.
sendo responsável pelas funções logísticas pertinentes.
Parágrafo único. O Serviço de Intendência da Marinha (SIM), complexo das atividades técnicas e adtuinistrativas peculiares a Diretoria de
Intendência,
relacionadas concreta,
direta e imediatamente com a 1 ealização do abastecimento, da adminisEMÍLIO G. MÉDICI
tração financeira, da contabilidade e
Adalberto de Barros Nunes
da auditoria na Marinha, rege se
pela legislação aplicável e tem seu
exercício disciplinado por manuais e
DECRETO N" 68.456
DE 31 DE
instruções emanados da DIM.
MARÇO DE 1971
Art. 2° Para a consecução de sua
Aprova o Regulamento para a Direfinalidade, cabe à DIM:
toria de Intendência da Mar~l1ha"
I - realizar o abastecimento da
Marinha, com exceção do que fôr da
o Presidente da República, usando competência específica de outra Dida atribuição que lhe confere o arretoria;
tigo 81, item In, da Constttuição e ---'
n ~ no que respeita ao material
considerando o disposto no Decreto
de sua competência técnica:
número 62.860, de 18 de junho de
a) formular normas técnicas para
1968, que estabelece a Estrutura B'Ísíca da Organização do Ministério
sua utilização, manutenção e reparo;
da Marinha, decreta:
b) supervisionar a sua pesquisa e
Art. 1" Fica aprovado o jtegulaaperfeiçoamento;
menta para a Diretoria de Intendênc) fixar suas especlfícaçôes e docia da Marinha que a êste acompatações; e
nha, assinado pelo Ministro da Marinha,
d)
supervisionar os projetos de
construção e instalações respeetrvas ,
Art. 2" &5te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reIn - efetuar o pagamento lh.' pesvogados o Decreto número 32.265, de
soal militar e civil e de pensionísras
13 de fevereiro de 1953, e demais disda Marinha;
posições em contrário.
IV - efetuar o pagamento de forBrasília, 31 de março de 1971;
necimentos e serviços contratados;
150° da Independência e 83~ da
República.
V - efetuar a manutenção e tomada de contas dos bens e fundos
EMÍLIO G. MéDICI
da marinha sob seu contrôle;
Adalberto de Barros Nunes
VI - realizar a contabilidade geral e a auditoria de contas de MaREGULAMENTO
PARA A DIRErmha, exceto dos fundos
especiais
TORIA DE INTENDENCIA
DA
administrados por outros órgãos:
MARINHA.
VII
administrar os serviços
reemoolsáveís da Marinha;
CAPITULO I
VIII ~ realizar a administração
DoS Fins
financeira da Marinha;
Art. 1.0 A Diretoria de Intendêncía
IX - administrar o tráfego
de
da Marinha (DIM), criada peta Lei
carga da Marinha;
número 1. 658, de 4 de agôstc de 1952.
X Supervisionar os sistemas
e reorganizada pelo Decreto número
componentes do Serviço de Intendên62.860, de 18 de junho de 1968, b o
cia da Marinha;
órgão integrante do sistema de apoio
do Ministério da Marinha, que tem
XI - manter intercâmbio com enpor finalidade planejar, dirigir, coortidades públicas ou afins, bem como
denar e controlar as atividades técrepresentar a Marinha, dentro de
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sua doutrina. em Congressos e Conferências relacionados com os assun-

tos de sua atribuição.

Parágrafo único. Ao
Diretor ue
Intendência da Marinha compete
assessorar o Ministro da Marinha e
o Secretário-Geral da Marinha em
assuntos
específicos do Serviço de
Intendência da Marinha.
CAPITULO II

Da Organização

Art. 3.° A DIM é subordinada
Secretaria-Geral da Marinha.

à

Art. 4° A DIM, dirigida por um
Diretor (DIM-Ol), auxiliado por um
Vice-Diretor (DIM-02J. por um oabinete (DIM-03), e assessora-te por

um
conselho
Técnico (DfM-04).
compreende seis (6) Departamentos,
a saber:
I - Departamento de Planejamen-

to e Serviços Especiais (DIM-l0)

II -

Departamento de Abasteci-

menta (DIM-20)

In - Departamento de Reembclsávels (DIM-30)
IV -- Departamento de Admmtetração Financeira (DIM-40)
V - Departamento de Oontabíüdade e Auditoria - (DIM-50>
VI - Departamento de Processamento de Dados (DIM-60)
Parágrafo único. A DIM
atnda
dispõe de uma Secretaria (DIM-06J,
subordinada ao Gabinete, e de uma
Divisão de Serviços Gerais (DIM-07)
diretamente subordinada ao Vice-Diretor.
CAPITULO In

Do Pessoal

Art. 5° A DIM dispõe do segutnte
pessoal:
I - um (1) Oficial-General, da
ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha - Diretor;
II - um (1) Oficial Superíor, da
ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha - Vice-Diretor;
lU - seis (6) Oficiais Superíorea,
da ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha - Chefes dos Departamentos;

EXECUTIVO

IV - Um (1) Capitâo-de-Corveta..
da ativa, do Corpo de Intendentes da·
Marinha - Assistente,
V - Oficiais dos diversos Corpos.
e Quadros, de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VI - Praças do CPSA ou CPSGF~,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
VII - Funcionários civis do Qua-dro de Pessoal Civil do Mínístérto da
Marinha, de acôrdo com a].)~(l,çãf)
numérica respectiva;
VIII - Pessoal civil de outra ongem, admitido de acôrdo com a le~
gislação em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado de acôrdo com
a legislação em vigor.
Art. 6° O :Regimento Interno da
DIM preverá suas funções grattncadas, a fim de serem criadas de conformidade com a Jegfslaçao em vigor ..
CAPITULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 7° aste Regulamento será
complementado por
um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas,
em vigor.
CAPITULO V

Das Disposições

Transitórias

Art. 8° Dentro de noventa
190)
dias, contados a partir da data. l.1a
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Marr-.
nha, o Diretor de Intendência
da
Marinha submeterá à apreciação do,
Ministro da Marinha, via BecretáríoGeral da Marinha, Diretor-Geral dCJ
Pessoal da Marinha e Chefe de Estado-Maíor da Armada, o projeto deRegimento Interno elaborado pela.
Diretoria de Intendência da Marinha.
Art. 9° O Diretor de Intendência.
da Marinha fica autorizado a baixar
os atos necessários à adoção das disposições do presente
Regulamento•.
até que seja aprovado o Regimento
Interno.
Brasilia, 31 de março de 1971. Adalberto de Barros Nunes, Ministro
da Marinha.

;
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Ã
AMAZôNIA LEGAL Integração Nacional

Agrária -

Cachoeira do Sul ~ R. G. Sul.
(Decreto no 68.707, de 3-6-71).

Programa de
- Gramado e Três Coroas - R.a.
Reforma· ---- Sul. (Decreto nv 68.705, de 3-6-71).

Iniciativa privada. (De-

_ Lauro Muller _

ereto nv 68.524, de 16-4-71).

B

Santa Catarina.

(Decreto nv 68.706, de 3-6-71).

-

Fundo Especial - Alteração do
Regulamento - Art. 99 • (Decreto
nº 68.718, de 7-6-71).

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - Estatuto - Modificação. (Decreto nv 68.786, de 21
de junho de 1971).

BENS - Confisco - Benedito Lepri.
(Decreto nc 68.469, de 5-4-71).
- Confisco - Bradil - Reflorestamento e celulose. (Decreto número 68.471, de 5-4-71).
- Confisco - Primo Lepre. (Decreto n? 68.468, de 5-4-71).

CENTRAL DE MEDICAMENTOS
Instituição. (Decreto no 68.806, de
25-6-71) .

CONDE D'EU - Honras de Ministro
de Estado.. (Decreto n" 68.495, de
12-4-71).
CONSTRUÇAO NAVAL Regulamento. (Decreto no 68.734, de 11
de junho de 1971).
CONTRIBmçAO SINDICAL -

denciamento.

de 31-3-71).

Cre-

(Decreto ne 68 A!Jl,

BRASíLIA - Aguas e Esgotos
Bacia de acumulação. (Decreto
nv 68.612, de 12-5-71).

CRÉDITO SUPLEMENTAR - M. Aer.
(Decreto nv 68.783, de 21-6-71).

-

-

MEC. (Decreto nv 67.519, de 9 de
novembro de 1970).

-

MEC - Diretoria do Ensino dos
Territórios. (Decreto nc 67.536, de
23-12-70) .

-

MEC - Departamento de Ensino
Médio. (Decreto n» 68.709, de 3 de
junho de 1971).

Junta Comercial - Delegação de
Competência. (Decreto nc 68.616,
de 13-5-71).

c
CACAU Comissão Executiva do
Plano de Recuperação da Lavoura
Cacaueira - Operações de refinanciamento. (Decreto nv 68.688, de
27-5-71).
CALAMIDADE PÚBLICA
Bahia
- Municípios. (Decreto n« 68.572,
de 30-4-71).

-

MEC -

Diversos. (Decreto núme-

ro 68.710, de 3-6-71).
-

MEC - Departamento de Assuntos
Universitários. (Decreto nv 68.721,
de 8-6-71).
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MIe
Departamento de Administraçâo . (Decreto nv 68.521, de

16-4-71) ,
_ MIe - Secretaria Geral. (Decreto nv 68.522, de 16-4-71).
_ MIO - Divisão de Segurança e

Departamento de

Administração.

(Decreto nv 68.787, de 21-6-71).

-

MJ -

Departamento de Polícia

Federal. (Decreto nv 68.614, de 12
de maio de 1971).
-

PR - Gabinete da Vice-Presidência. (Decreto nc 68.613, de 12 de
maio de 1971).

-

MS -

EXECUTIVO

PODER

- Educação Física - Funcionamento
. .,.--- Itapetininga. (Decreto número
68,733, de 11-6-71),

-

Educação Física - Funcionamento
- Presidente Prudente. (Decreto
nv 68.777, de 21-6-71).
- Federal de Engenharia - Empréstimo externo - Itajubá. (Decreto
nv 68.586, de 4-5-71).
- Formação de Professôres - Funcionamento - Arapiraca. (Decreto
n 9 68.548, de 27-4-71).
- Ciências Biológicas
Cursos.
(Decretos n- 68.823, de 29-6-71).

Encargos Gerais. (Decreto

nv 68.719, de 8-6-71).

D
DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
- Incentivos - Regulamento. (De-

Faculdades

>I<

Ciências Contábeis - Cursos. (Decreto nv 68.776, de 21-6-71).
- Ciências Econômicas - Retificação - Londrina. (Decreto número
68,537, de 24-4-71),

creto nv 68.565, de 29-4-71).

-

E
EDITÕRAS -

ção -

Impôsto de Importa-

Isenção. (Decreto nc 68.555,

de 28-4-71),

EDUCAÇAO E CULTURA - Bôlsas
de Estudos - Extinção da Coorde-

nação Nacional.

(Decreto número

68-458, de 1-4-71),

-

Ensino Fundamental e Médio Crédito externo. (Decreto número
68,770, de 17-6-71),

-

Indústria do Livro - Extinção do
Grupo Executivo. (Decreto número 68,782, de 21-6-71),
- Livro técnico e didático - Política. (Decreto nv 68.728, de 9-6-71).
- Monitor - Alteração do Decreto
no 66.315-, de 13-3-70 - Arts. 1'.>,
3 9 e 49. (Decreto nv 68.771, de 17
de junho de 1971).
- Programas de educação - Crédito
externo. (Decreto n'? 68.681, de 25
de maio de 1971).

*

Escolas

-

Conservatório Musical - Curso
Santos. (Decreto nc 68.636, de 20
de maio de 1971).
- Educação Física - Funcionamento
- S. Anastácio. (Decreto número
68,573, de 30-4-71),

Ciências Econômicas
Goiás.
(Decreto no 68.578, de 3-5-71).

-

Ciências Econômicas - Cursos
Taubaté. (Decreto no 68.779, de 21
de junho de 1971).
- Ciências Humanas - S. Bernardo do Campo. (Decreto nv 68.793,
de 22-6-71).
- Direito - Reconhecimento - São
Leopoldo. (Decreto n- 68.501, de
12-4-711-

-

-

Direito e Graduação em Ciências
Jurídicas - Reconhecimento - Pinhal. (Decreto nv 68.462, de 2 de
abril de 1971).
Educação Campos Salles
Funcionamento - São Paulo. (Decreto nv 68.528, de 20-4-71).
Educação Física - Funcionamento
- Tatuí. (Decreto nc 69.700, de 2
de junho de 1971).
Educação Princesa Isabel - Funcionamento - São Paulo. (Decreto
nv 68.713, de 4-6-71).
Engenharia - Cursos - Joínville.
(Decreto nv 68.510, de 15-4-71).
Engenharia - Cursos - Itattba.
(Decreto n9 68.627, de 17-5-71).
Engenharia - Cursos - Mogi das
Cruzes. (Decreto nc 68.822, de 29
de junho de 1971).
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-

Engenharia Operacional - Vale
do Acaraú. (Decreto no 68.623, de
17 de maio de 1971).
- Engenharia General Roberto LisFuncionamento. (Decreto
boa

Federal da Paraíba - Escola Politécnica. (Decreto nv 68.624, de ....

_

17-5-71).

-

Federal de Goiás - Reclassificação de Cargos. (Decreto n? 68.588,
elo 4-5-71.

nv 68.698, de 2-6-71).

Estadual de Ciências Econômicas
- Reconhecimento. (Decreto ....
n? 63.8 14, de 28-6-71).
~ Filosofia Funcionamento - São
João da Boa Vista. (Decreto número 68.461, de 2-4-71).
- Filosofia
Funcionamento Guanabai a , (Decreto n? 68.509, de
~

15-4-71).

-

Filosofia - Cursos - São Paulo
(Decreto n? 68.450, de 31.3.71).

-

Filosofia - Cursos - Santa Maria. (Decreto nc 68.628, de 18-5-71),
- Filosofia - Cursos - Jales. (ne-~·
ereto n? 68.637, de 20-5-71).
~ Filosofia
Funcionamento
Moema. (Decreto nv 68.639, de

-

Federal do Piauí - Estatuto. (Decreto nv 68,631, de 19-5-71).
- Fed-eral do Piauí - Revogação de
decreto. (Decreto nv 68.731, de ... '
9-6-71).

Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de Cargo. (Decreto

-

20-5-71) .

-

Filosofia
Funcionamento
São Paulo. (Decreto nc 68.712, de

nv 68.696, de 1-6-71).

-

Federal do Rio de Janeiro - AI;.,
teração no Quadro do Pessoal. (Decreto n? 68.747, de 15-6-71).
Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de Cargo. (Decreto
n" 68.749, de 15-6-71).
Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de Cargos.
(Decreto
no 68.802, de 24-6-71).
Federal do Rio Grande do SUl -Retificação do Quadro do Pessoal.
(Decreto na 68.620, de 14-5-71).
Federal Fluminense - Redistribuição de Cargo. (Decreto na 68.489

3-6-71).

Filosofia - Curso - Uruguaiana..
(Decreto n" 68.778, de 21-6-71).
- Filosofia - Cursos - Mogf das
Cruzes. (Decreto nv 68.804, de ... ;

-

25-6-71) .

-

-

Medicina - Funcionamento Barbacena. (Decreto nv 68.546, de
26-4-71) .

Medicina do Norte do Paraná
Reconhecimento - Londrina, (Decreto nv 68.545, de 26-4-71).
- Música Augusta de Souza França
- Alteração, (Decreto nv 68.798,

-

-

de 28-6-71).

-

Sociedade Guarulhense de Educação - Cursos - Guarulhcs , (Decreto no 68.513, de 15-4-71).
~,

Universidades

Acre - Funcionamento (Decreto
nv 68.567, de 29-4-71).
- Católica de Campinas - Curso (Decreto nv 68.739, de 14-6-71).
- Federal da Bahia - Retificação
do Quadro único. (Decreto número 68.550, de 2"7-4-71).

)

_ Federal de Pernambuco - Reclassificação de Revisores. (Decreto número 68.575, de 30-4-71),
- Federal de Pernambuco - Redistribuição de cargo. (Decreto número 68.697, de 1-6-71).
- Federal de Santa Maria - Curso.
(Decreto nv 68.554, de 28-4-71).
- Federal de Santa Maria - Cursos (Decreto nc 68.805, de 25-6-71).

-

de 7-4-71).

- Federal Fluminense - Redistribuição de cargo. (Decreto nv 68.729,
de 9-6-71).

-

Nordeste Mineiro - Faculdade de
Direito
Teõfilo Otoní . (Decrçto nv 68.605, de 11-5-71).
- Passo Fundo - Cursos. (Decreto
nv 68.699, de 2-6-71).

EMPRÍlSAS JORNALíSTICAS -

Impôsto de importação - Isenção.
(Decreto nv 68.555, de 28-4-71),
ENERGIA ELl1:TRICA
Centrais
Linha de
Elétricas de Goiás
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Vias do Rio e Uru-

tat. (Decreto no 68.474, de 6-4-71).
~

Centrais Elétricas de Goiás -

nha de transmissão Quapi. (Decreto nc
de abril de 1971).

68.475,

Centrais Elétricas de Goiás -

-

nha de transmissão -

Li-

Goiânia

e

de 6
Li-

Israelândía

Furnas - Subestação - Campos.
(Decreto no 68.754, de 16-6-71).

-

Furnas - Linha de transmissão
Planura - 'Tupacíguara , (Decreto nv 68.755, de 16-6-71).

de abril de 1971).

-

Paranaense de Energia Elétrica Transferência de concessão - Cascavel e Cordélía , (Decreto número

Furnas - Linha de transmissão
- Angra dos Reis. (Decreto número 68.772, de 18-6-71).

-

(Decreto n- 68.476, de

-- Centrais Elétricas de Goiás
Aproveitamento hidráulico - Revogação. (Decreto nv 68.478, de 6

68.480, de 6-4-71).
-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Capaígo e Se-

nador Canedo. (Decreto nv 68.483,
de 6-4-71).
-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Usina Vai

Vem a Veríssimo. (Decreto número 68.484, de 6-4-71).
-

-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Iporé a Diorama. (Decreto n" 68.492, de 12 de
abril de 1971).
Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Goiânia a
Bela Vista. (Decreto nv 68.493, de
12-4-71).

-- Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Anhangüera
- Campinas. (Decreto nv 68.657,
de 24-5-71).
-- Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Pires do Rio
- Palmelo . (Decreto no 68.760, de
16-6-71) .
-

Concessão - Revogação Palmelo. (Decreto nv 68.761, de 16
de junho de 1971).

-

Fiação e Tecidos Santa Adélia
Aproveitamento hidráulico
- Prorrogação de prazo. (Decreto
no 68.482, de 6-4-71).

-

-

Furnas - Linha de transmissão Campos - Cachoeira do Jtapemirim. (Decreto n- 68.752, de 16 de
junho de 1971).
- Furnas - Linha de transmissão
- Aparecida de Goiânia. (Decreto
n\> 68.753, de 16-6-71).

-

e Vaupaci.
6-4-71) .

-

-

Furnas - Linha de transmissão Adrianõpolis - Rocha Leão. (Decreto no 68.655, de 24-5-71).
Furnas - Brasília Sul. (Decreto
nc 68.659, de 24-5-71).

Furnas - Subestação - Casímiro
de Abreu. (Decreto nv 68.756, de
16 de junho de 1971).
- Linha de transmissão - Rio de
Janeiro. (Decreto nv 68.563, de 28
de abril de 1971).

_

Linha de transmissão - S. Leurenço da Mata. (Decreto no 68.561,
de 28-4-71).
- Linha de transmissão - Paraíba.
~ (Decreto nv 68.560, de 28-4-71).
-

Linha de transmissão - Quixadá
e Russas. (Decreto nv 68.599, de 28
de abril de 1971).

-

Pelotense de Eletricidade - Alteração. (Decreto nv 68.660, de 24
de maio de 1971).
- São Francisco - Linha de transmissão - R. G. Norte. (Decreto
no 68.650, de 24-5-'l1).
- São Francisco - Linha de transmissão - Pôrto da Fôlha - Monte
Alegre. (Decreto nc 68.651, de 24
de maio de 1971).
-

São Francisco - Linha de transmissão - Paulo Afonso - Catu.
(Decreto n" 68.652, de 24-5-71).

-

São Francisco - Linha de transmissão - Touros. (Decreto número 68.751, de 16-6-71).

-

Usina Termelétrlca de Figueira Incorporação. (Decreto nv 68.757,
de 16-6-71).

ESCOLAS - Ver Educação e Cultura.
ESTíMULOS FISCAIS - Desenvolvimento florestal ----:. Regulamento
(Decreto no -88.. M6, de 29-4-71) .
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ESTRANGEIROS - Aquisição de terrenos - Guanabara. (Decreto número 68.642, de 21-5-71).
- Bally Limitada - Funcionamento
- Revogação. (Decreto no 68.591,
de 5-5-71) .

-

Atlas Assurance - Cancelamento
(Decreto nc 68.'724, de 9-6-71).
Casa Latina - Funcionamento.
(Decreto nc 68.589, de 5-5-71).
Chrysler Corporatíon - Funcionamento. (Decreto no 68.732, de 9
de jurLho de 1971) .
Ingram Marine - Aguas brasileiras. (Decreto no 68.684, de 25 de
maio de 1971).
Jullus Píntsch - Funcionamento
- Revogação. (Decreto nv 68.765,
de 17-6-71).

Renalpa Reflorestamento corrieí:~
clal - Inclusão como cotista. (Decreto no 68.543, de 26-4-71).
- The Lcndon Insurance - Aumento de capital. (Decreto ne 68.531,

-

de 22-4-71).

-

-

Aeronáutica

-

Centro de Instrução e Adestramenta Aero-Naval Alteração.
(Decreto nv 68.818, de 28-6-71).
- Diretoria de Encargos Assistenciais
- Regulamento. (Decreto nc 68.827,
-

de 29-6-71) .
Diretoria de Saúde -

Regulamen-

to. (Decreto nc 68.-648, de 21 de
maio de 1971).
- Diretoria Técnica de Pessoal
Regulamento. (Decreto nc 68.826,
de 29-6-71) .

-

-

The London Insurance - Aumento de capital. (Decreto nv 68.531,
de 22-4-71) .

- The Yasuda Insurance - Aumento
de capital (Decreto nv 68.730, de

Hospital das Fôrcas Armadas Lotação do Pessoal. (Decreto número 68.449, de 31-3-71).

-

9-6-71) .

F

-

FACULDADES - Ver Educação e
Cultura.
FEBRE AFTOSA - Alteração do Decreto no {;7 .3"Ô4, de 7-10-71 - Artigo 2º. (Decreto nc 68.621, de 17
de maio de 1971).
- Plano Nacional - Colaboradores.
(Decreto nv 68.8-10, de 25-6-71).
FORÇAS ARMADAS - Adidos militares estrangeiros - Revogação.
(Decreto nv 68.611, de 11-5-71) .
- Aeroporto Internacional do Galeão
- Crédito externo. (Decreto número 68.671, de 24-5-71).
- Escola Nacional de Informações
- Militares nomeados ou designados. (Decreto nc 68.538, de 24 de
abril de 1971).
- Escola Superior de Guerra - Estagiários - Diárias. (Decreto número 68.708, de 3-6-71).

-

Engenheiros -Alteração do Decreto nv 68.575, de 2-2-68 - AJ:t. 9'?
(Decreto nc 68.675, de 25-5-71).
Enquadramento Retificação.
(Decreto no 68.525, de 16-4-71).
Enquadramento de cargos, funções
e empregos - Retificação. (Decreto nc 68.552, de 28-4-71) .
Enquadramento de servidor. (Decreto nv 68.539, de 24-4-71).
Oficiais da ativa
Lei de
Promoções - Alteração - Art. 89.
(Decreto nc 68.464, de 2-4-71).
Oficiais da ativa - Lei de Promoções - Alteração - art. 59. (Decreto nc 68.491, de 7-4-71).
Promoções no Quadro do Pessoal.
Decreto nv 68.466, de 2-4-71).
Regulamento do Gabinete do Mimstro - Alteração do AI·t. 31. (Decreto nc -68.457, de 1-4-71).

'" Exército

-

Enquadramento dos servidores
Alteração. (Decreto nv 68.487, de
6-4-71) .

-

Enquadramento de servidores
Retificação. (Decreto no '38.490, de
7-4-71) .

-

Oficiais do Exército - Distribuição. (Decreto ns 68.540, de 25 de
abril de 1971).
- Quadro de Pessoal - Alteração.
Decreto nv 68.6no., de 7-5-71).
- Regimento de Cavalaria Mecanizado - 79. (Decreto nv 68.784, de
21-6-71) .

-

Regulamento do Quadro do Estado-Maior - Modificação. (Decreto
nv 63.701, de 2-6-71).
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'" Marinha

-

-

Aproveitamento de servidores. (Decreto nc 68.679, de 25-5-71).

Centro de Instrução de Pluviáríos.
Diretoria de Intendência -

Re-

gulamento. (Decreto nc 68.456, de
31-3-71) .

-

Enquadramento -

Alteração. (De-

creto nv -68.'674, de 24-5-71).

-

Nomeação e designação de milita-

-

res. (Decreto nc '68.673, de 24-5-71) .
Prêmio Marinha do Brasil - Colômbia. (Decreto nv 68.455, de :n
de março de 1971).

-

Redistribuição de cargo. (Decreto
nc 68.819, de 28-6-71).
FUNDO
NACIONAL
DE
MENTO DA EDUCAÇÃO

-

c-.

Centro de Instrução Almirante Ta-

mandaré - Extinção (Decreto número 68.647, de 21-5-71).
(Decreto nv 68.547, de 26-4-71).

-

INTERVENÇÃO - Munícíplo de Santarém
Suspensão. (Decreto número 68.517, de 16-4-71).

Salárío Educação -

DESENVOLVI-

Transferência

de recursos. (Decreto nv 68.592, de
6-5-71) .

G

JUSTIÇA DO TRABALHO -

R.R.T.

Obras da sede. (Decreto nv 68.5H, de 15-4-71).

-

5ª' R -

L
LAVRA - Argila refratária - Vargem Grande do Sul. (Decreto número 68.662, de 24-5-71).
- Baa-ítdna - Ibitiara. (Decreto número 68.661, de 24-5-71).
- Bauxita -Anulação - Mogi das
Cruzes. (Decreto tnv 68.'665, de 24
de naaio de 1971).
Calcário - Santo Amaro. (Decreto nv 68.654, de 24-5-71) .
- Calcário - Vidal Ramos. (Decreto
nc fi8;663, de 24-5-71).
- Diatomita - Vitória da Conquista. (Decreto nv 68.658, de 24 de
maio de 1971).
LAVRA - Caducidade - Diveros decretos. Decreto ns 68.460, de 2 de
abril de 1971).

-

Parque Histórico
Nacional. (Decreto uc 058.527, de 19
de abril de 1971) .

GUARARAPES -

H
HONRAS - Princesa Isabel e Conde
d'Eu . (Decreto nc 68.495, de 12
de abril de 1971).

-

I
IMPOSTO DE IMPORTAÇAO -

J
JORNALISTA
Regulamento da
profissão - Alteração do Decreto
nc 65.912, de 17-10-'69 - Arts. 2°,
Sv e 7l? (Decreto nv 68.629, de 18
de maio de 1971).
JUNTA COMERCIAL - Brasília
Delegação de competência. (Decreto nl? 68.61~, de 13-5-71).

Em-

prêsaa jornalísticas e edítõras
Isenção. (Decreto uc 68.555, de 28
de abril. de 1971) .

IMPOSTO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - Alteração do Decreto número 68.419, de 25-3-71 - Arts. 6° e
58. (Decreto nc 68.635, de 20-5-71).
IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFI-

CANTES - Redução de alíquotas.
(Decreto uc 68.569, de 29-4-71).
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

- Tabela de Empregos - Substituição. (Decreto no 68.454, de 31 de
março de 1971).

Diversos decretos
(Decreto nc 68.763,
- Diversos decretos
(Decreto nc 68.764,

-

Caducidade.

de 17-6-71).

- Caducidade.
de 17-6-71).
- Ferro e dolomita - Anulação Santa Bárbara. (Decreto no 68.477,
de 6-4-71).

Ferro, manganês e acre - An ulaSanta Bárbara. (Decreto
nl? ~8.479, de 6-4-71).
Fosforita Paulista. (Decreto
nc 68.649, de 24-5-71).
- Fosforita - Retificação - Paulista. (Decreto nv 58.664, de 24 de
maio de 1971).
- Fosforita - Retificação - Paulista,
(Decr-eto nv 68.667, de 24-5-71) .
-

ção
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Gípsíta - Camamu e Maraú. Decreto .nc 68.-653, de 24-5-71).
- Manganês - S. João da Aliança.
(Decreto nv 68.558, de 28-4:-71).
LOTERIA - Ratíf'ícacão - Espírito
Santo. (Decreto nv 68 .:581, de 4 de
maio de 1971).
L0TERIA ESPORTIVA - Recursos
- Aplicação. (Decreto nv 68.703,
de 3-6-71).
LOTERIA FEDERAL Alteracão
do Decreto nc 66.118, de 26-1-'70· Art. 15. (Decreto n Q 68.702, de 3
de junho de 1971).
LUTO
Francois Duvalier. (Decreto nv 68,536, de 24-~-7l).

teraçãc do Decreto no 67.113, de
26-8-70 - Art. I'? (Decreto número 68.762, de 16-6-71) .

-

M
MILITAR - Ver Fôrças Armadas. --"
MINERAÇãO - Vale do Rio Doce
Estrada de Ferro Vitória-Minas, (Decreto nc 68.745, de 15-6-71) .
MINISTÉRIOS - Ver Servíco e Servidor.
-

o
ODONTOLOGIA - Conselhos - Regulamentação. (Decreto nc 68.704,
de 3-6-71) .
ORDEM DO MIlRITO DO TRABALHO - Alteração - .A1·t. 89• (Decreto nc 138.583, de 4-5-71).

p
PARQUE - Guararapes - Criação.
(Decreto nc 68.527, de 19-4-71).
PESCA - Cessão de terreno - Pôrto
Belo. (Decreto nc 68.646, de 21 de
maio de 1971).
- Regulamentação - Mar Territorial - Aproveitamento e conservação dos recursos vivos. (Decreto
n? 68.459, de 1-4-71).
PETROBRAS - Construções - São
Mateus do Sul. (Decreto nc 68.656,
de 24-5-71).
- Imóvel - Rio de Janeiro. (Decreto TI9 68.5-62, de 28-4-71).
PRINCESA ISABEL Honras de
Chefe de Estado. (Decreto número 68.495, de 12-4~7l).
PREVIDIlNCIA SOCIAL - 'transa,

mezôníca e Cuíabá-Santarém - Al-

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NA-

CIONAL Iniciativa privada Par-ticipação. (Decreto nc 068.524,
de 16-4-71).

R
RADIODIFUSÃO Estação Rádio
de VaI de Câs Alteração do
Regulamento ~ Art. 59. (Decreto
nc 68.470, de 5-4-71).
Rádio Televisão de Sergipe Concessão de Televisão - Aracaju.
(Decreto nv 68.604, de 11-5-71).
REFORMA AGRARIA Iniciativa
privada Participação. (Decreto
nv 68.524, de 16-4-71).
REGIST~OS PúBLICOS Prorrogação de prazo. (Decreto número
68.773, de 18-6-71).
RELA!QOES EXTERIORES ~ Ajuste
de Complementação Industrial número 14 - Execução. (Decreto número 6·8.797, de 23-6-71).
Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela - Protocolo Adicional ao Acôrdo de Complementação. (Decreto nc 68.334,
de 10-3~7I).
.
-

-

-

Argentina e México - Protocole
de Acôrdo de Complementação.
(Decreto n? 68.156, de 2-2-71).
Argentina, México e Venezuela Ajuste de Complementação no 16..
(Decreto nc 68.541, de 26-4-71).
Argentina, México, Uruguai e Venezuela - Ajuste de Complementação n? 13. (Decreto nc 68.542, de
26-4-71) .
Argentina, México - Ajuste de
Complementação nv 11. (Decreto
nv 68.549, de 27-4-71) .
Argentina e México - Ajuste de
Complementação nv 15. «Decreto
no .68.603, de 10-5-71).
Espanha - Acôrdo de Previdência Social. (Decreto nv 68,503, de
14-4-71) .
Equador Acôrdo Energia
Elétrica. (Decreto no- 68. 5D4, de 14
de abril de 1971).
Gotemburgo - Extinção do Consulado (Decreto nc 68.711, de 3 de
junho de 1971).
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México - Ajuste de Complementação n' 12. (Decreto nc 68 :610, de
11-5-71) .

-

México -

Ajuste de Complemen-

tação. (Decreto nv 68.633, de
de maio de 1971) .

-

Roma -

20

Extinção. do Consulado.

(Decreto nv 68.553, de 28-4-71).
RESERVA BIODóGICA Caracará

-

Mato Grosso. (Decreto número

68.691, de

28-5-71).

s

-

Atualização

-

Maic.

(Decreto

Atualização - Junho.
nv 68.735, de 11-6-71).

(Decreto

nc 68,.()18, de 14-5-71).

SALARIO-EDUCAÇãO

Transfe-

rência de recursos. (Decreto número
68.592, de 6-5-71).

BALARIü MíNIMO
Alteração da
Tabela. (Decreto nv 68.576, de 1
de maio de 1971).
SltCA Açude Ema tracemo.
(Decreto nv 68.676, de 21)~5-71) .

-

Açude Boa Vista Salgueiro.
(Decreto nv 68.485, de 6-4-71).

Açude Cachoeira II - SeITa Talhada. (Decreto no 68.486, de 6 de
abril de 1971).
- Açude Joaquim Távora .- .Iaguaribe. (Decreto nv 68.677, de 25 de
maio de 1971).
- Açude Serrote - Jacobina. (Decreto nv 68.759, de 16-6-71).
Irrigação Engenheiro Arcoverde
- Condado. (Decreto nc 68.758, de
16-6-71) .
Irrigação S. Gonçalo - Souza.
(Decreto no 68.750, de 15-6-71).
SERVIÇO PúBLICO - Administração Federal Indireta - sede das
entidades. (Decreto n» 68.682, de
25-5-71) .
- Equipes Técnicas - Constituição.
(Decreto nv ,68.726, de 9-6-71).
- Pagamentos de despesas "'- Ord-em
bancária. (Decreto nc 68.686, de
27-5-71) .
- Papéis de Expediente - MRE
Exceção. (Decreto nv 68.634, de 20
de maio de 19,71).
-

>i<

Agricultura

-

Estrutura básica - Reorganisacão. (Decreto nv 68.593, de 6 de
maio de 1971).
- Regulamento do Ministério - Alteração. (Decreto nc 68.594, de 6
de maio de 1971).
:;<

Interior

CODEBRAS - Alienação de imóveis
- Brasília. (Decreto nc ,58.535, de
23-4-71) .
:;<

BALARIO Atualização - Abril.
(Decreto nv 68.5005, de 14-4-71).

-

EXECUTIVO

PODER

Minas e Energia

-

Pesquisa de Recursos Minerais Estatutos. (Decreto nc 68.672, de
24-5-71) .

*

Planejamento e Coordenação Geral

IBGE - Estatísticas Agropecuárias.
(Decreto nc 68.7'88, de 25-5-71).
- FINEP - Alteração de denominação. (Decreto nv 68.74:8, de 15 de
junho de 1971).

*

Presidência da República

-

Agência Nacional - Organização
e funcionamento. (Decreto número
68.645, de 21-5-71).
- Grupo de Organização de COmissão Nacional de Atividades Especiais (COGNAE) - Extinção. (Decreto -nv 68:532, de 22-4-71).
Instituto de Pesquisas Espaciais
GNPE) Criação. (Decreto número 68.532, de 22-4-71).
SERVIDOR PúBLICO
Diárias
Poder Executivo (Decreto número
68.007, de 25-6-71).
:;<

Agricultura

-

Aproveitamento - Território Federal de Ponta porão (Decreto numero 68.502, de 13-4-71).
- Disponibilidade - Aproveitamento.
(Decreto no 68.496, de 12-4-71).
Reclassificação de cargos. (Decreto nv '68.685, de 26-5-70.
- Redlstríbulção de cargos. (Decreto
nv 68.821, de 29-6-71).
-

Reintegração - Retificação. (Decreto no 68.8()8, de 25-6-71).
- mDF - Redistribuição de cargo.
(Decreto nc 68.595, de 6-5-71).
- IBDF Retificação do Quadro
do Pessoal. (Decreto nc 68.695-, de
1-6-71) .
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-

INCRA - Redistribuícâo de cargo.
(Decreto nv 68.5'96, de- 6-5-71) .
- SUNAB - Redistribuição de cargo.
(Decreto nv 68.824, de 29-6-71) .
>~

Comunicações

-

Departamento dos Correios e Telégrafos - Aproveitamento. (Decreto n? 68.785, de 21-6-71).
- Distribuição de cargo - Retificação. (Decreto n- 68.632, de 20
de maio de 1971).
*

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
ne 68:803, de 2:5,-6-71) .
- Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 68.568, de 29-4-71).
- Redistribuição de cargo. rDecrete
nv 68.'790, de 21-6-71).
'" Interior

-

-

68.S09, de 25-6-71).

-

Enquadramento - Retificaç&:s.
(Decreto n? 68.680, de 25-5-71).
- Exclusão de Servidor SAM.
(Decreto no 68.467, de 5-4-71).
- Funções gratificadas - Reclassificação. (Decreto nc 68.722, de 9 dejunho de 1971).
Redistribuição de servidora
Anulação. (Decreto nv 68.584, de
4-5-71) .

*

Fazenda

-

Aproveitamento de cargos - Enquadramento - Modificação. (Decreto nv 68.'767, de 17-6-71).
- Cargos em Comissão - Reclas:;:i,fícação . (Decreto nv 68.615, de 13
de maio de 19'71).
- Departamento do Pessoal. (Decreto nv 68.727, de 9-6-'71).
- Enquadramento de cargos, funções
e empregos. (Decreto nc 68.533, de
23-4-71) .

-

Extinção de funções - E'xclusão
de servidores. (Decreto nv 68.534,
de 23-4-71).

-

Redistribuição de cargo. (Decreto
n9 68.564, de 29-4-71).

-

Redistribuição de cargo. (Decreto
ns 68.768, de 17-6-71).

Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nc 68.494, de 12-4-"]1).
DNOCS
Disponibilidade
Aproveitamento. (Decreto número
68.587, de 4-5-71).

Educação e Cultura

Cargos em comissão, função gratificada Criação e supressâo.
(Decreto nc 68.529, de 20-4-71).
- Coordenarão Nacional de Bôlsas
de Estudo - Extinção. (Decreto,
nÇ> 68.458, de 1-4-71).
- Disponibilidade - Anulação. (Decreto no -68.693, de 31-5-71).
- Enquadramento. (Decreto número
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-

Departamento Federal de Policia
- Redistribuição
de
agregado.
(Decreto nv 68.617, de 1~~5-'71).
- Reclassificação de cargos. (Decreto nc 68.452, de 31-3-'71).
- Relações nominais - Complementação de retificações. (Decreto Y1Úmero nc 68.687, de 27-5-'71).
Território do Acre ~ Alteração do
enquadramento. (Decreto número
68.li08, de 11-5-71).

*

Minas e Energia

-

Redistribuição de cargos
AnUlaçâo. (Decreto nv 68.570, de 30 de
abril de 1971).
~ Vale do Rio Doce Construção
do Depósito de refeições - Itabira. (Decreto 119 68.4'73, de 6 de
abril de 1971).

*

Presidência da República

DASP - Redístribudção de cargo.
(Decreto nv 68.'138, de 14-6-71).
- NOVACAP - Alteração do Decreto nc 68.630, de 19-5-71. (Deereto no 68.6'30, de 19-5--71).
- Redistribuição de cargo. (Decrete
nv 6'8.638, de 20-5-71).
oi<

-

Relações Exteriores

Disponibilidade
Aproveítamento. (Decreto no 68.743, de 15 de
junho de 1971).
Enquadramento
Alterações.
(Decreto nv 68.791, de 21-6-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto
n Q 68.602, de 10-5-71).
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Saúde

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc ü8.689', de 028-5-71).
Retificação.
- Enquadramento
(Decreto nc 68.'744, de 15-6-71).
-

*
-

Redistribuição de cargos - Retificação: (Decreto nc 68.571, de 30
de abril de 1971).

COFAP -Enquadramento - R~
tificação. (Decreto nc 68.825, de

Disponibilidade
Aproveitamen(Decreto nv 68.640, de 21 de
maio de 1971).
- Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nv 68.791, de 21-6-71). - ---

to.

-- Disponibilidade - Exclusão. (Decreto n q 68.'794, de 23-6-71).
-

Enquadramento (Decreto no 68.788,
de 21-6-71).

-

-

Disponibilidade - Aproventamento. (Decreto nv 68.519, de 16-4-71) .
- Redistribuição de cargos _ Anulação. (Decreto nc 68.551, de 27-4-71).
SINDICATOS - Contribuição sindical Credenciamento. (Decreto
nv 68.451, de 31-3-71).

Trabalho e Previdência Social

29-6-71) .

-

DNER - Alteração de distribuição.
(Decreto nc 68.518, de 16-4-71).

INPS - Reclassificação de cargos
(Decreto nc 68.792, de 21-6-71).

Redistribuição de servidor (Decreto nv 68.812, de 28-6-71) .
- IPASE - Retificação de enquadramento. (Decreto nv 68.335, de 10 de
março de 1971) .
- Redistribuição de cargo (Decreto
nv 68.585, de 4-5-71).
- Redístrtbutçâo de cargo. (Decreto
nc 68.742, de 15-6-71).

T
TELECOMUNICACÕES Embratel
~ Estação Repetidora. Mato
Grosso. (Decreto nc 68.720, de 8 de
junho de 1971).
-

Linhas telefônicas - Rio de
neiro e São Paulo. (Decreto
mero 68.598, de 7-5-71).
- Linhas telefônicas - Rio de
neiro e São Paulo. (Decreto
mero 68.599, de 7-5-71).

-

SERVIDOR - Cargos em comissão,
função gratificada - Criação e supressão. (Decreto no 68.520, de 16
de abril de 1971).
-

Disponibilidade - Aproveitamento.
(Decreto no 68.746, de 15-6-71).

-

Distribuição de servidor - Alteração. (Decreto nc 68.811, de 28 de
junho de 1971) .

Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 68.690; de 28-5-71) .
Enquadramento Retificação.
(Decreto nc 68.609, de 11-5-71).
- Relações nominais Alteração.
(Decreto nc 68.641, de 21-5-71).

-

JanúJa-

nú-

-

Serviço telefônico público - Concessão - Cabrobó. (Decreto número 68.580, de 3-5-71) .

-

Telefônica do Espírito Santo
Concessão. (Decreto no 68.511, de

-

Tmnsportes

Imóvel - Salvador. (Decreto número 68.597, de 7-5-71) .

15-4-71) .

TOMBAMENTO - Imóvel - Parati.
(Decreto nc 68.481, de 6-4-71).
TRABALHO - Fábrica de Papel Santa 'I'eresmha - Domingos e feriados. (Decreto nc 68.463, 2-4-71).
-

Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas em São Paulo - Filiação Internacional. (Decreto nc 68.507, de 14
de abril de 1971) .

-

Federação Nacional dos Bancos Filiação
Internacional.
(Decreto
no 68.508, de 14-4-71).

-

Indústria de Meias Aço - Domingos e feriados. (Decreto nv 68.544,
de 26-4-71) .
- OIT - Convenção nv 81 - Denúncia. (Decreto n? 68.796, de 23-6-71).
Plasbíc Foi! dos. (Decreto nv
- Poliolefinas dos. (Decreto nc

-

Domingos
68.736, de
Domingos
68.683, de

e feria14-6-71).
e feria26-5-'11).
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-

Têxtil Cosmopolita - Domingos e
feriados. (Decreto no 68.714, de 4
de junho de 1971).

-

Salários - Atualização - Abril.
(Decreto nc 68.505, de 14-4-71).

-

Salário - Atualização - Maio.
(Decreto nc 68.618, de 14-5-71) .

-- Salário - Atualização - Junho.
(Decreto no 68.735, de 11-6-71).
Sindicatos - Filiacão de organização internacíonaís" (Decreto nú119 68.762, de 16-6-70.
TRANSAMAZôNICA Previdência
Social - Alteração do Decreto número 67.113, de 26-8-70. (Decreto
mero 68.801, de 24-6-71) .
TRIGO - Diferenças de preços _
Recolhimento. (Decreto nc 68.619,
de 14-5-71).

REMISSIVO
-

Casa do Menor - Taubaté. (Decreto nc 68.775, de 21-6-71).
- Centro Cultural Brasil - Estados
Unidos - Curitiba. (Decreto número 68. 6~0, de 24-5-71).
- Centro Infantil Professor Estevão
Pinto -Belo Horizonte. (Decreto
nc 68.813, de 28-6-71) .
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Cidade de Meninos de São Paulo
Apóstolo Petrópolis. (Decreto
no 68.608, de 11-5-71).

-

Colégio N. S. Carmo - Vitória.
(Decreto nc 68.740, de 15-6-71).
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Colégio São José - Bauru. (Decreto no 68.530, de 22-4-71).
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Educandário Senhor Bom Jesus Passos. (Decreto nc 68.774, de 21 de
junho de 1971) .

-
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UTILIDADE PÚBLICA - Ação Social São Roque - Guanabara. (Decreto no 68.500, de 12-4-71).

Fundação Universitária Sul Fluminense
Vassouras. (Decreto
n? 68.769, de 17-6-71) .
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Instituto de Ensino e Assistência
Social - Videira. (Decreto número 68.601, de 10-5-71) .
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de Maria - Itaboraí. (Decreto
mero 68.801, de 24-6-71).
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nú-

-

Associação N. S. Fátima - Curitiba . (Decreto nv 68.668, de 24 de
maio de 1971) .
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(Decreto nv 68.625, de 17-5-71) .

-
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Alegre. (Decreto nc 68.692, de 28
de maio de 1971).

-
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Magé . (Decreto nc 68.607, de 11 de

maio de 1971).
- Associação Hospital de Caridade _
Paraguaçu. (Decreto nv 68.643, de
21-5-71) .

-

-

-

Associação Protetora da Infância
Pôrto Alegre. (Decreto ns 68.694,
de 1-6-71).

-

Câmara de Comércio dos Países
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(Decreto nv 68.723, de 9-6-71).

-

Casa da Criança - Lar São José
- São João de Meriti. (Decreto
n? 68.498, de 12-4-71).

-

--.:...... Fundação Regional de Ensino Supenar da Araraquarense - S. José
do Rio Preto. (Decreto nc 68.453,
de 31-3-71) .:
- Fundação S. Dimas - Nôvo Hamburgo. (Decreto nc 68.577, de 3 de
maio de 1971).
-

-

-
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Casa do Ceará -Brasília.
creto nv 68.557, de 28-4-71) .

(De-

Instituto Madre Elisa Savoldí
Sombrio. (Decreto nc 68.816, de 28
de junho de 1971) .
- Instituto Sto. Antônio - Paraibuna , (Decreto nv 68.622, de 17 de
maio de. 1971) .
- Instituto Waldemar Falcão _ Ararati. (Decreto nc 68.799, de 26-6-71) .
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Americana. (Decreto nc 68.717, de
7-6-71) .

-

Jardim Escola S. José - Guanabara. (Decreto ris 68.626, de 17 de
maio de 1971).
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Lar Alice Kinsolving - Viamão.
(Decreto nc 68.737, de 14-6-71).
Lar Antõnío de Pádua -

Guana-

bara. (Decreto nc 68.725. de 9 de
junho de 19'11).
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-

Lar de Velhos Irmã Terezinha Pindamonhangaba , (Decreto número 68.741, de 15-6-71) .

-
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- Santa Casa de Míserícórdía
Pôrto Feliz. (Decreto nv 68.716, de
7-6-71) .
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Guanabara. (Decreto nv 63.514, de
15-4-71) .

Revogação
Niterói. (Decreto
n'? 68.766, de 17-6-71).
- Lar dos Meninos - Guanabara.

-

Sociedade Beneficente de Senhoras
São Paulo. (Decreto nc 68.817, de
28-6-71) .

(Decreto no 68.499, de 12-4-71).

-

-

-

Lar do Operário Fluminense -

Lar dos Meninos

Presidente

Prudente. (Decreto no 68.526, de 19
de abril
1971) .

de

-

Lira Infantil -

Brasília. (Decreto

nc 68.488, de- 6-4-71) .

-

Policlínica Geral do Rio de" Janeiro - Guanabara. (Decreto número 68.497, de 12-4-71) .

-

Prelazía do Rio Negro -

briel da Cachoeira.

São Ga-

(Decreto nú-

mero 68.556, de 28-4-71) .

-

Santa Casa de Caridade - Machado. (Decreto nv 68.669, de 24 de
maio de 1971).

Sociedade Notre Dame - Brasilía.
(Decreto nc 68.472, de 6-4-71).
- Sociedade Religiosa Israelita Talmuâ - Torah - Hertzlia - Guanabara. (Decreto nv 68.506, de 14
de abril de 1971) .
Sociedade Vicente Pallotti
R. G. Sul. (Decreto nv 68.315, de
28-6-71) .
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68 .:834 - Decreto de 1 de julho
de 1971 - Autorização para o

funcionamento dos Cursos de
Arquitetura, Desenho e Plástica, Direito, Economia e Admínistraçâo das Faculdades Integradas Bennett (OB). - Publícado no D. O. de 2-7-71 ..

3

68.835 - Decreto de 1 de julho
de 19711 - Decreta de utilidade

pública, para fins de desapropriação, os imóveis abaixo, situados na rua Marechal Floriano, Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, a. seguir
descritos e caracterizados: 19
imóvel: conãtunto pelo prédio
e respectivo terreno, cuja numeração é 249 e 257; 29 imóvel: constituído pelo prédio e
respectivo terreno, com a numeração 261, 263 e 267, necessários a construção da Estação
Terminal de

D. O.

Microondas da-

quela cidade, integrante do
Sistema Nacional de Telecomunicações. - Publicado no D. O.
de 2-7-71
,..........
68.836 - Decreto de 1 de julho
de 1971 - Aprova o Regulamento para a Imprensa Naval.
- Publicado no D. O. de 2 de
julho de 1971
68.337 - Decreto de 1 de julho
de 1971 - Concede à Cerâmica.
Santo Antônio S. A. - CESA
o direito de lavrar argila no
município de Recife, Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O. de 5-7-71 ....

Págs.

68.1838 - Decreto de 2 de julho
de !il71 - Concede à Cerâmica
Santo Antônío S.A. - CESA
o direito de lavrar argila, no
município de Recife, Estado
de Pernambuco Publicado
no D. O. de 6-7-71
68.839 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Retifica o artigo 1 Ç>
do Decreto nc 42.576, de 7
de novembro de 1962. - Publicado no D. O. de 5-7-71 ..
68.840 - Decreto de 2 de julho
de 197,1 ---: Concede à Cerâmica
Santo Antônio S.A. - CESA
o direito de lavrar argila, no
município de Recife, Estado de
Pernambuco. - Publicado no

3

4

de 5-7-71

7

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

8

68.841 - Decreto de 2 de julho
de 197·1 - Concede à Cerâmica
'Santo Antônio S. A. - CESA
o direito de lavrar argila, no
município de São Lourenço da.
Mata, Estado de Pernambuco.
- Publicado no D. O. de 5 de
julho de 19'711
68.842 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - concede à Companhía Catarinense de Cimento
Portland o direito de lavrar
calcário, no município de Camboriú, Estado de Santa Catarina. - Publicado no .D. O.

9

de 5-7-71
68.843 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Concede à Diatomí-

5

6

ta Catarinense Ltda. o direito
de .Iavrar díatomíta, no munt-

10
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Págs .

cípio de Imbttuba, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 5-7-71
68.,844 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Concede à Minera-

11

cão Mata do Cintra Ltda. o
direito de lavrar grafita, no
município de 'São Francisco
de Oliveira, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 5-7-71
68.845 - Decreto de 2 de julho
de 1971 Concede à Companhia Siderúrgica Paulista
COSIPA, o direito de lavrar
calcário, no município de Salto

no D. O.
12

de Plrapora, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 5-7-71 ,.....................

13

6'8.846 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Aproveita servidores

em disponibilidade e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 5-7-71

68.0847 -rde 1971
pública
mas de

15

Decreto de 2 de julho
- Declara de utilidade

a Associação das DaCaridade, com sede em
Imbituva, Estado do Paraná.
- Publicado no D. O. de 6 de
julho de 197'1

15

68.-848 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Associação de Pro;
teçâo à Maternidade e à Infância Dr. Lopes Rodrigues,
com sede em Carinhanha. Estado da Bahia. - Publicado
no D. O. de 6-7-71
68.849 - Decreto de '2 de julho
de 1971 - Declara de utilidade
pública o Lar e Educandário
"Bezerra de Menezes", com
sed-e em Sorocaba, Estado de
São Paulo. Publicado no

15

O. de 6-7-71 ,............

16

D.

68.850 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Declara de utilidade
Pública a Associação de Caridade de São João N epomuceno, com sede em São João Nepomuceno, Estado de Manas
Gerais. - Publicano no D. O.
de 6 de julho de 19-71
68.851 - Decreto de 2 de julho
de 1'9,71 - Declara de utilidade pública a llrmandade da
Santa Casa de Misericórdia de

Mauã, com sede em Mauá, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 6-71-71 ...
68.85-2 - Decreto de 2 de julho
de 197:1 - Declara de utilidade
pública a Sociedade Protetora
da Casa Maternal Amélia Leite, com sede em Aracaju, Estado de Sergipe. - Publicado

16

de S-7-71 ........

68.:853 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Declara de utdltdade
pública a União Operária Pirlpiríense, com sede em Plríplrt, Estado do Piauí.
Publicado no D. O. de 6-7-71
68.854 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Irmandade da Santa
Casa de São Vicente de Paulo
de Terra Boa, com sede em
Terra Boa, Estado do Paraná.
- Publicado no D. o. de {)
de julho de 1971
68.855 - Decreto de 2 de julho
de 1971 - Concede reconhecimento aos Cursos de Letras e
História da Faculdade de Filosofia Dom José, Ceará. Publicado no D. O. de 6-7-71
68.35'6 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Autoriza o Iuncíonámento do -Curso de Matemátíca da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São
José do Rio Prêto, S. Paulo.
- Publicado no D. O. de ,6 de
julho de 1971 .....", . . . . . . . .. .
68.,857 - Decreto de 5 de julho
de 19:71 - Autoriza o funcionamento de Escola. - Publicado no D. O. de 6-7-71 ....
68.858 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções
,e empregos dos Quadro~ - de
Pessoal - Parte Permanente
- do Conselho Nacional de
Estatísttca e do Conselho Nacional de Geografia, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, e dá outras providências:
Publicado no
D. O. de 7-7-71 ...... ......
68.859 - Decreto de 5 de julho

de 1971 - Renova a declaração de utilidade pública a que
Se refere Q Decreto nv 55.995,

16

17

17

l'f

17

18

18

18

v

rsmca

Pãgs.

Pãgs.

de 22 de abril de 19'$5, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras

Contra as Socas, da área de
terreno necessária à construção

do

açude público "Caxitoré",

no município

de

Penbecoste,

Estado do Ceará. - Publicado
no D. O. de 6-7-71 0.0......

19

68.S60 - Decreto' de 5· de julho
de 1971 - Declara de utilidade

pública, para fins de consti-

tuição de servidão, uma fai-

xa de terra destinada à passagem de linha de transmissão
a ser estabelecida no Estado
de Pernambuco. - Publicado
no

D.a. de

'1 de julho de 1971

19

CB.B61 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de

servidão, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha

de transmissão nos Estados de
Minas Gerais e São Paulo. -"
Publicado no
lho de 1971

D.a. de 7 de ju-

68.862 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão no Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 7 'io
julho de 1971

20

21

68.863 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Declara de utilida-

de pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de transmlssão nos Estados de São Paulo
o Rio de Janeiro. - Publicado no D.O. de 7 de julho
de 1971
68.864 - Decreto de 5 de julho
de 11971 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem de linha de transmissão
nos Estados de Minas Gerais
e Goiás. - Publicado no D.O.
de 7 de julho de 1971
68.865 - Decreto de5' de julho
de 1971 Retificar o artig-o
19 do Decreto nc 47.008, de 13
de outubro de 1959. Pu-

blícado no D.O. de 7 de julho
de 1971
68.866 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
rarxa de "terra desêínada à
passagem de linha de transmissão no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de '7 de julho de 1971
68.867 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Concede à cerâmica Santo Antônio l3.lA. ~
CESA - o direito de lavrar
argila, r.o município de Recife, Estado de Pernambuco. ~
Publicado no D.a. de 7 de julho de 1971.
68 .368 ~ Decreto de 5 de julho
de 1971 Concede à Júlia
Adam - Emprêsa de Mineração e Águas Ltda., o direito
da lavrar água mineral, no
município de Iretama, Estado
do Paraná. Publicado no
D.O. de 7 de julho de 1971 ..
68.869 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Retifica o artigo 19
do Decreto n« 37.829, de 31
de agôsto de 1955. - Publicado no D ..D. de 7 de julho de
1971
68.870 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Declara de utlüdade pública, para fins de conetatuiçâo de servidão, uma fa1xa.
de serre destinada ~à passa
cem de linha de transmissão
Capela - Rio Largo, no Estado de Alagoas. Publicado
no D.a. de 7 de julho de 1971.

Decreto de 5 de julho
de 1971 - Transfere da Prefeitura Municipal de Coronel
Vivida, no Estado do Paraná,
para a Fôrça e Luz Coronel
Vivida Ltda., a concessão para
produzir, transmitir e distribuir energia elétrica no município de coronel Vivida, naquele Estado, e dá outras pro-.
vídêncías ,
Publicado no
D.O. de 7 de julho de 1i971 ..
68.872 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Abre ao Subanexo
nv 2S,.OO - Encargos Gerais da
'União Recursos sob Supervisão do Ministério do Pla-

23

24

25

26

27

28

C8:871 -

22

22

28
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nejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar de

lho de 1971

C::r$ 14.000.000,00, para rerôr-

ço de dotação consignada ~o
vigente Orçamento. Publtcado no D.a. de 6 de julho
de 1971
63.873 - Decreto de 5 de julho
de 1971 - Altera a ár-ea e 85tabelece OS limites do Parque
Nacional de Araguaia. - Publicado noD.O. de 6 de julho
de ~971
68.874 - Decreto de 5 de julho
de 19'71 -

29

30

Aprova o Regula-

mento do Centro Técnico Aeroespacial e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 6 de julho e retificado no
de 8 de julho de 1971 '. .-; . . . .

68.875 -

31

Decreto de 5 de julho

de 1971 -

Aprova as Tabelas

de Etapas, dos Complementos
da Ração Comum e das Rações Operacionais das Fôrças
Armadas, para o segundo semestre de 1971, e dá outras
providências. ~ Publicado no
D,O. de

7 de julho de 1971

35

68.876, - Decreto de 6 de julho
de 1971 ~ Concede autorizaç-ão à Companhia Ingram Ma-

rine Inc. para operar, em
águas brasileiras, com o barco
especializado "Ingram Derrlck
no 2" - Barcaça com Guindaste - de nacionalidade norte-americana, nos serviços que
especifica.
publicado no
D.O. de '7 de julho de 19'71 ..

39

68.877 - Decreto de 6 de julho
de 1971 - Altera dispositivo
do Regulamento Geral da Pre-

vidência Social aprovado pelo
Decreto n? 60.501, de 14· de
março de 1967. - Publicado
no D.O. de 7 de julho de 1971
68.878 ~ Decreto de 6 de julho
de 1971 - Autoriza estrangeiro
a adquirir o domínio pleno do
imóvel que menciona, no Estado da Guanabara. - Publicado no D.O. de 8 de julho
ele 11971

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

Decreto de 6 de julho
de 1971
Retifica e altera
dispositivos do Decreto nc
64.041, de 31 de janeiro de

68.879 -

Págs.
1969. - Publicado no D.O. de
S e retificado no de 12 de ju-

39

39

40

68.880 - Decreto de 6 doe julho
de 1971 ~ Aproveita servidores
em disponibilidade e dá outras
providências. -: Publicado no
D.O. de 7 de julho de 1971 ..

42

68.881 - Decreto de 6 de julho
de 1971 - Redistribui, com a
respectiva ocupante, cargo do
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Sêcas para o
Ministério dos Transportes, e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de S de julho
de 1971 I.....................

42

68.882 - Decreto de {) de julho
de 1971 - Redistribui, com 03
respectivos ocupantes, para o
Ministério da Agricultura, carf!OS do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
~ dá outras providências. Publicado no D.O. de '8 de julho de 1~71
68.8813 - Decreto de 6 de julho
de 1971 - Altera os decretos
que menciona e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 16 de julho e retificado no
de 13 de agôsto de 1971 (8'Uplemento) .
68.884 - Decreto de 6 de julho
de 1971 Redistribui cargo,
com respectiva ocupante, para
o Mlínlstério do Trabalho e
Previdência Social e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 3 de julho de
1971 .
68.885 - Decreto de 6 de julho
de 1971 - Dispõe sôbre medidas relacionadas com a Reforma Administrativa e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 7 de julho
de 1971
t:8.886 - Decreto de 6 de julho
de 11971 - Cria no Ministério
da Aeronáutica a Medalha
"Bartolomeu de Gusmão" e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 7 de julho
de 1971
68.837 - Decreto de 8 de julho
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de

43

43

45

45

46
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Ciências Contábeis

€

de Ad-

mímlstraçào de 'Emprêsas

Guanabara.

-

Publicado no

D.a. de 9 de julho de 1971 ..

49

68.88'3 - Decreto de 8 de julho
de 1971 Altera o Quadro

único de Pessoal da Universidade Federal do Pará, aprcvado pelo Decreto nv 64.187, de
11 de março de 1969. -----: Publicado no D.a. de 12 de julho
~

1~1

~

68.S89 - Decreto de 8 de julho
de .1S'11 - Declara de utilidade pública o Centro de Educa-

ção Técnica e Cultural. com

sede em Recife, Estado de Per-

nambuco.

Publicado

no

D.a. de 9 de julho de 19'11 ..

49

68 .asü - Decreto de 8 de julho
de 1971 - Declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia do Pará, com sede

em Belém, Estado do Pará. Publicado no D.a. de e de julho de 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.891 - Decreto de 8 de julho
de 1971 - Autoriza o funcionamento do Curso de Estudos
Sociais-Licenciatura do I? Cíelo, da Faculdade "Auxílíum"
de Filosofia, Cíéncías e Letras
de Lins SP. - Publicado no
D. O. de 8-7-71
68.892 - Decreto de 8 de junho
de 1971 - Autoriza o funcionamento de Faculdade de Ciências Administrativas, com
os cursos de Administração
de Ernprêsas e Ciências oontábeís, no Município de 30inville - se - Publicado no
D. O. de 9-7-11
68.893 - Decreto de 8 de julho
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68.978 - Decreto de 23 de julho de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas, de Ijuí
- R.S., com o Curso de Administração. Publicado no
D.O. de. 26.7.71
187
68.979 - Decreto de 23 de julho de 1971 - Autorização para funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piracicaba - SP. Publicado no D.O. de 26 de
julho de 1971 .. . . . . . . . . . . . .. 187
68.980 - Decreto de 23 de julho
de 1971 ---, Autorização para
funcionamento do Curso de
Relações Públicas da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administração
de Emprêsas "Piracícabana"
- SP - Publicado no D. O.
de 26-7-71
188
68.981-.Decreto de 23 de juho
de 1971 - Aprova, o' Regimento da Administração do Aeroporto Internacional de Brasília - Publicado no D. O. de
188
26 e reto no de 29-7-71
68.982 - Decreto de 26 de iulho
de 1971 - Abre à Presidência
da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o crédito suplementar de crs ....
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Págs.

400.000,00, para reíôrço de do-

tação consignada no vigente
orçamento - Publicado no

D. O. de 26-7-71
191
68.983 - Decreto de 26 de julho

de 1971 - Aprova os Programas de pesquisas Tecnológicas e de Estudos Técnico-Econômicos da Comissão Executídústria e do Comércio e dá
outras providências. - Publi-

192

68.984 - Decreto de 26 de julho
de 1971 ---: Aprova o Regimen-

to e Regras para a Determi-

nação da Borda-Livre Nacional. --: Publicado no D. O. de

3 e reto no de 6-8-71

192

68.985 - Decreto de 26 de julho
de 1971 - Altera a redação

do artigo 35 do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 42.251, de 6 de setembro de
1957, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 27
de julho de 1971
203

68.986 - Decreto de 27 de julho
de 1971 ~ Dispõe sôbre a utilização de colaboradores para
a execução de atividades ligadas ao Programa de Aumento
e Desenvolvimento da Produção do Trigo, e dá outras providências.'. Publicado no
D. O. de 28-1-71

203

68.987 - Decreto de 28 de julho
de pública o Instituto Nossa
Senhora de Lourdes, com sede
no Estado da Guanabara Publicado no D. O. de 29 de
julho de

1971

204

68.988 - Decreto de 28 de julho
de 1971 - Declara de utmdede pública a Academia Paulista. de Música, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de
29-7-71

68.989 - Decreto de 28 de julho
de 1971 - Concede autorização à Companhia Stonn DrtlIíng Company, de nacionalidade norte-americana. para operar em águas brasileiras com
o navio-sonda "Cyclone", nos
serviços que especifica ~ Pu-

68.990 - Decreto de 28 de julho
de 1971 Transfonna,em
cargo em comissão,
função
gratificada do Quad~o de Pessoal do Ministério dos Transportes. -r- PUblicado no D. O.
de 29-7-71

vado Sal do Ministério da In-

cado no D. O. de 27-7-71 ....

Págs.

D. O. de 27-7-71

blicado no D. O. de 29-1-71 205

208

68.993 - Decreto de 28 de julho
de 1971 - Institui o Programa de Acompanhamento da
Execução das "Metas e Bases
para a Ação de Gcvérno" e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 29-7-71 210
68.994 - Decreto de 29 de julho
de 1971 - lt reconhecida a Faculdade de Engenharia da
Fundação Educacional de Barretos, São Paulo, com Os Cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletricista. - Publicado no D. O. de 30-7-71 .. ' 211
68.995 - Decreto de 29 de julhO
de 1971 - Autoriza o funcionamento da Escola Superior
de Educação Física de São
Caetano do Sul, SP. - Publicado no D. O. de 30-7-71 .. 212
68.996 - Decreto de 2 de agôsto de 1971 - Cria o Colégio
Militar de Manáus e dá outras providências. - Publicado no D. O.

204

205

68.991 - Decreto de 28 de julho
de 1971 ---: Dispõe sôbre a elaboração e o registro da lotação de cargos e empregos dos
órgãos da Administração Federal direta- e das Autarquias
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 29 de
julho de 1971
205
68.992 - Decreto de 28 de julho
de 1971 - Dispõe sôbre a auditoria nos órgãos integrantes
do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal
(SIPEC) .
Publicado no

de 3-8-71 .....

212

68.997 - Decreto de 3 de aggôsto de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
em favor da Divisão as Segurança e Informações o crédito suplementar de CrS
180.000,00 para refôrço de dotação consignada no vigente
orçamento Publicado no
D. O.

de 3-8-71

212
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68.998 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Abre a Justiça
Eleitoral - Tribunal Superior
Eleitoral, o crédito suplementar de cr$ 450..000,00 para refô:::-ço de dotação consignada
no vigente- Orçamento. - Publicado no D. O. de 3-8-71 213
68.999 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Autorização para
funcionamento da Escola Superior de Educação Física de
Muzambinho - MG. - Publicado no D. O. de 4-8-71 214
69.000 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da
união - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
o crédito suplementar de ....
c-s 30.500.000,00 para retorce
de dotação consignada no vigente orçamento - Publicado
no D. O. de 4 e reto no de 6
de agôsto de 1971
214
69.001 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de ....
Cr$ 3.760.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 4-8-71
215
69.002 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Abre ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar de Cr$ ....
60.500,00 para refôrço de dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no
D. a. de 4-8-71
215
69.003 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Abre ao Ministério das Minas e Energia em
favor de várias Unidades' Orçamentárias, o crédito suplementar de Crg 359.500,00 para
esfôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. a. de 4-8-71 216
69.004 -r- Decreto de 3 de agõsto de 1971 - Abre à Presidência da República, em favor
do Conselho de Segurança
Nacional, o crédito suplementar de ors 996.106,00 para refôrça de dotação consignada no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 4-8-71 .. , 217

Pá.gs.

69.005 - Decreto de 3 de agôsto de 1971 - Dispõe sõbre alteração no Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do NOrte
e dá outras providências. -Publicado no D. O. de 4 e
reto no de 6-8-71
69.006 - Decreto de 4 de agôsto de 1971 - Altera dispositivos do Estatuto da Caixa Econômica Federal publicado
no D. O. de 5-8-71
69.007 - Decreto de 4 de agôsto de 1971 - Autoriza pesquisas de prospecção e pesca experimental no Nordeste do
Brasil - Publicado no D. O.
de 5-8-71
69.008 - Decreto de 4 de agôsto de 1971
promulga o
Acõrdo Básico de Cooperação
Técnica entre o Brasil e o Japão. - Publicado no D. O. de
6-8-71
69. 009 - Decreto de 4 de agôsto de 1971 - Exclui do celaclonamento de disponibilidade
constante da Portaria Ministerial número 3.615, de 17 de
outubro de 1969 do Ministro
de Estado do Trabalho e Previdência Social, os cargos e os
servidores indicados. - Publicado no D. O. de 5-8-71 ...
69.010 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade
pública, o imóvel que menciona, necessário ao Ministério do Exército. - Publicado
no D.a. de 5 de agôsto de 1971

219

219

219

219

219

220

69.011 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Dispõe sôbre o enquadramento de servidor do
Ministério do Exército, amparado pelo disposto no parágrafo único do art. 23 da Lei
nc 4.069, de 11 de junho de
1962, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
5 de agôstc de 1971 ........ 220
69.012 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Exclui do relacionamento de extinção e de dísponíbílídade, respectivamente,
o cargo e funcionário que indica, do Ministério da Aeronáutica. - Publicado no D.O.
de 5 de agôsto de 1971
220
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69.013 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Retifica a relação

nominal anexa ao Decreto número 68.129, de 28 de janeiro
de 1971, que reclassificou cargos do Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica. Publicado no D.a. de 5 de
agôsto de 1971
69.014 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Dispõe sõbre a reorganização preliminar do Mi-

221

nistério do Trabalho e Previdência Social e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 5 de agôsto de 1971 221
69.015 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Declara extintas as
concessões outorgadas à Orga-

nização Telefônica do Paraná

- ORTEPA, Companhia Telefônica de .Iacarêzinho, Compa-,

69.021 - Decreto de 5 de agâsto
de 1971 - Reestrutura o Grupo Executivo de Movimentação de Safras GREMOS,
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 9 e ret.
no de 10 de agôsto de 1971 ..

228

69.022 - Decreto de 5 de agôsto
de 1971 - Concede reconhecimento do Curso de Educação
Física, da Faculdade de Educação Física da Universidade
Católica de Campinas, S.P.
- Publicado no D.a. de 9 de
agôstc de 1971
229

225

69.023 - Decreto de 6 de agôsto
de 1971 - Aprova o Regulamento para a Diretoria do
Pessoal Milita'! da Marinha. Publicado no D.a. de 10 de
agôsto de 1971

225

69.024 - Decreto de 6 de agôsto
de 1971 - Autoriza o Ministro
do Exército a antecipar o licenciamento dos conscritos do
3" Regimento de Cavalaria de
Guardas, incorporados em 1971
- Publicado no D.a. de 9 de
agôsto de 1971
233

nhla Telefônica Santo Antônio
da Platina e Companhia de
Telecomunicações .Urmrarama
- COTUSA e dá outras providências.
Publicado no
D.a. de 5 de agôsto de 1971
69.016 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Bouchardet, com sede
em Visconde do Rio Branco,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 6 de
agôsto de 1971 ,..............
69.017 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 Declara de utilidade pública a Sociedade dos
-Ioseleítos de Cristo, com sede
em Tucano, Estado da Bahia.
- Publicado no D.a. de 6' de
agôstc de 1971
69.018 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 - Abre crédito suplementar aos Encargos Gerais
da União, no valor de
.
Ors 10.000.000,00, para refôrço
da dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 5 e reto no
de '9 de agôsto de 1971
69.019 - Decreto de 4 de agôsto
de 1971 Autorização para
funcionamento da Escola de
Educação Física do Instituto
Pôrto Alegre - IPA - com os
cursos de Licenciatura e Técnica Desportiva, RGS. - Publicado no D.a. de 6 de agôsto
de 1971

Págs.
69.020 - Decreto de 4 de agôstc
de 1971 - Dispõe sôbre o Detamento do Pessoal do Ministério das Minas e Energia Publicado no D.a. de 9 de
agâsto de 1971
227

225

226

226

229

69.025 - Decreto de 6 de agôsto
de 1971 - Cria o Consulado
Honorário do Brasil em Gotemburgo, Reino da Suécia.
- Publicado no D.a. de 9 de
agôsto de 1971

233

69.026 - Decreto de 6 de agôsto
de 1971 Aprova e manda
adotar oficialmente a Bandeira-Insígnia de Vice-Presidente da República. - Publicado no D.a. de 10 de agôstc
de 1971

233

69.027 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade
pública a sociedade Obras Sociais da Paróquia Santo Inácio de Loyola, com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D.a. de 11 de agôsto de 1971

234

69.028 - Decreto de 9 de agôstc
de 1971 Concede autorização à sociedade seguradora es-
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trangeira para aumenta! o capital de suas .operaçoes no
Brasil. - Publicado no D.a.
de 11 de agôsto de 1971

234

Decreto de 9 de agôsto
"de 1971 - Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São José, com sede
em Cachoeira Paulista, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 11 de agõsto de 1971 235

6Q 029 -

Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede à Emprêsa
de Mineração Benedito Ferreira Lopes o direito de lavrar argila e caulím, no município de Blrltíba-Mirím, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 11 de agôstc
de 1971

69.030 -

1971

240

6[1.038 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Modifica a redação
do dispositivo do Estatuto da
235

69.031 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede à Mineracão Mascote Limitada o direito
de lavrar bartta, no mumcíplc
de Ibitíara, Estado da Bahia.
- Publicado no D.O. de 11
de agôsto de 1971
236
Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede à Duarte
& Companhia Limitada concessão para lavrar gípsita, no
município de Ipubí, Estado de
Pernambuco. - Publicado no
D.O. de 11 de agõstc de 1971 237

69.032 -

G9.033 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Retificar o art. 19
do Decreto n? 67.747, de 8 de
dezembro de 1970. - Publicado no D.O. de 11 de agôsto
de 1971
238

Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Inclui nas relações
de que trata o Decreto número 55.244, de 21 de dezembro de 1964, os cargos que especifica. - Publicado no D.O.
de 10 de agôsto de 1971 ...• 238
69.035 - Decreto de 9 de agõsto
de 1971 Autorização para
funcionamento da Faculdade
de Engenharia de Operação
"Santa Cecília", com os cursos de Engenharia de Operação, modalidade de: Química,
Máquinas e Ferramentas, Eletrotécntca e Eletrônica, SP. Publicado no D.O. de 10 de
agôsto de 1971
239
69.034 -

Págs.
Decreto de 9 de agôsto
de En1 - Declara de utilidade
pública, para fins de constítuíção de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
da linha de transmissão Araraquara-Campínas, no Estado
de São Paulo. - Publicado
no D.O. de 10 de agôsto de
1971
.
239
62.037 - Decreto de 9 de agosto
de 1971 - Retifica o art. 19
do Decreto nv 66.713, de 15 de
junho de 1970. Publicado
no D.O. de 10 de agôsto de

69. G3G -

Fundação Centro Brasileiro de
TV Educativa. Publicado
no D.O. de 10 e ret , no de
12 de agôstc de 1971

242

69.039 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede reconheci-

menta à Faculdade de Direito
de Barra Mansa, Estada ..:1.0
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.O. de 10 de agôsto de
1971
242
69.040 - Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede autorização à sociedade seguradora

estrangeira para aumentar o
capital de suas operações no
Brasil. - Publicado no D. O.
de 11 de agosto de 1971.
243
Decreto de 9 de agôsto
de 1971 - Concede autorização
à sociedade estrangeira para,
aumentar o capital de suas
operações no Brasil. - Publi
cada no D. O. de 11 de agôsto
de 1971
243
09.042 - Decreto de 10 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade
pública a Casa da
Criança,
com sede em São Gonçalo do
Sapucaí, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de
11 de agôsto de 1971
243
69.043 - Decreto de 10 de agôstc
de 1971 - Altera dispositivo
do Regulamento para o Comando de Operações Navais
aprovado pelo Decreto número
66.051, de 12 de
janeiro de
1970. - Publicado no D. O. de
69.041 -

1971 .

243

XVIII

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

Págs .

Págs.

69. 044 ~ Decreto de 10 de agõstc
de 1971 - Aproveita funcionário em
disponibilidade e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 11 de agôeto
de 1971.
_.

69.045 -

outras providências. - Publicado no D. O. de 12 de agôsto
de 1971
244

Decreto de la de agôsto

de 1971 -

Publica os índices

de atualização monetária dos
últimos 2 (vinte e quatro) me

ses, na forma estabelecida na
Lei nv 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D. O. re
11 de agôsto de 1971. -

245

69.046 - Decreto de 10 de agôsto
de 1971 - Autoriza o Minisduçãc de alíquotas do impôsto sõbre produtos industriali-

zados constantes
da tabela.
anexa ao Decreto nv 61. 514,
de 12 de
outubro de 1967. Publicado no D. O. de 11 de
agõsto de 1971

245

69.047 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Transforma e cria
funções gratífícadas no Qua.dro de Pessoal do Ministério
da Saúde. - Publicado no
D. O. de 12 agôsto de 1971. ...

246

69.049 -- Decreto de 11 de agosto
de 1971 - Retribui, com o respectivo ocupante, para a Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, cargo do Ministério das Minas e Energtaa
e dá outras' providências.Publicado no D. O. de 12 de
agôsto de 1971

69.050 - Decreto de 14 de agôsto
de 1971 -- Exclui servidores do
relacionamento da disponibilidade .constante da
Portaria.
Ministerial nv 2.189, de 7 de
outubro de 1969, do Ministério
das Minas e Energias, e dá

69.052 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade pública a Obra de Missão
Social Casa da Mãe Sem Lar,
COm sede no Estado da Gua-nabara. - Publicado no D. Q.
de 13 de agôsto de 1971

tro da Fazenda a conceder 1'8"

69 .048 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terra situada dentro dos limites
de
parque Nacional da 'I'íjuca,
Estado da Guanabara, a que
se refere o Decreto nv 60.183,
de 3 de fevereiro de 1967.
Publicado no D. O. de 12 de
agosto de 1971

249

69.051 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Concede autorizacão
a sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital
de suas operações no Brasil. Publicado no D. O. de 13 de
agóstc de 1971
_ 24!:l

250

69.053 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Fixa normas para
a participação de estudantes
em congressos
cíentífícos ou
competições artísticas ou desportivas de ãmoito nacional ou
internacional, bem como delega competência ao Ministro de
Estado da Educação e Cultura
para a
regulamentação dos
casos concretos. - Publicado
no D. O. de 12 -de agôsto de
250

1971 .

60.054 -, Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Declara de utilid.ade
pública o Patronato Cel. João
Cândido, com sede em Patrocinto. Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 13 de
agôsto de 1971
251

246

248

69. 055 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Altera o enquadramento definitivo da Estrada
de Ferro Madeira Mamoró c
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 16 e reto no
de la de agôsto de 1971
251
G9.056 - Decreto de 11 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade
pública o Instituto dos Advogados do Distrito Federal, com
sede em Brasília, Distrito Federal. _ Publicado no D. O. de
252
16 de agôsto de 197f
c

69.057 - Decreto de 12 de agôsto
de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de Serviço
co Social de Mossoró. RN.
Publicado no D. O. de 13 de
agôsto de 1971
252
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Págs.
69 058 - Decreto de 12 de agôstc
de 1971 - Autorização
para
funcinamento da Faculdade -íe
Filosofia, Ciências e Letras de
jtuverava, com os Cursos de
pedagogia, Letras, Matemática
e Estudos Sociais (Licenciatura do 19 ciclo) S.P. - Publicado no D. O. de 13 de agõsto
de 1971
252
69.059 - Decreto de 12 de eeõsto
de 1971 - Abre à Presidência
da República, em favor do Gabinete da Presidência da República, o crédito suplementar
de Cr$ 1.338.180,00, para refôrça de dotacâo consignadas
PO vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 13 de agôsto de 1971
69.060 - Decreto de 12 de agôsto
de 1971 - Autoriza a contratação de empréstimos que menciona e dá outras providências.
_ Publicado no D. O. de 13 de
agôsto de 1971 ..... ,........
69.061 - Decreto de 13 de agôsto
de 1971 Concede autorizacão a Companhia Ingram Maríne Inc. para operar, em águas
brasileiras, com os barcos p,specíaüzados "DE-3" e
"GnU
ACE", de nacionalidade norteamericana, nos .serviços
que
especifica.
Publicado no
D. O. de 16 de agôsto de 1971

GR.062 - Decreto de 18 de agôsto
de H.J71 - Dispõe sôbre alterações no enquadramento de
funcionários do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras providências.
-- Publicado no D. O. de 16 de
agôsto de 1971
09.063 - Decreto de 16 de agôsto
de 1971 - Reclassifica e suprime funções gratificadas, bem
como transforma em cargo em
comissão função gratificada. na
Parte Permanente do Quadro
de Pessoal do Hospital dos
Servidores do Estado
(HSB),
do Instituto de Previdência ~
Assistência dos Servidores do
Estado (HSE), e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 16 de agôsto de 1971
69. C64 - Decreto de 13 de agôsto
de 1971 - Renova a declara-

252

253

254

254

255

ção de utilidade pública a que
se refere o Decreto nv 58.254,
de 4 de maio. de 1966, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de
Obras
Contra as Sêcas, da área de
terreno necessária à construção do açude público "Campo
Grande", no Municipio do
mesmo nome, Estado de Alagoas. - Publicado no D. O. de
17 de agôsto de 1971

256

69.065 - Decreto de 13 de agôsto
de 1971 - Redtstrtbut, com os
respectivos ocupantes, cargos
do Ministério da Agricul tura
para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 17 e reto
no de 19 de agõsto de 1971 ..

256

89.066 - Decreto de 13 de ag'õstc
de 1971 - Redistribuí com os
respectivos ocupantes, para o
Quadro de
Pessoal - Parte
Especial - do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis, cargos origínáríos da
Administração do Pôrto do Rio
de Janeiro, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 17 e reto no de 19 de agôsto de 1971

2.57

69.067 - Decreto de 13 de agôstc
de 1971 - Torna sem efeito
redistrrbulção de cargo do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil para o Conselho
Nacional de Pesquisas, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 16 de agôstc
de 1'J71

257

69.063 -- Decreto de 16 de agôsto
de J 971 - Outorga à Companhia Siderúrgica Nacional concessão para captar as águas do
rio Paraíba, no munícípío de
Volta Redonda, Estado do Rio
de .raneíro. - Publicado no
D. O. de 18 de agôsto de 1971

258

68.069 - Decreto de 16 de agôsto
de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de
terras
destinadas à
construção da
substacão de Itumbíara, no Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 18 de agôsto de 1971

258
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69.070 ..- Decreto de 16 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade oúbltca, para fins de
cone-iiutceo de servldâo. uma
faixa de terra destdne da à
passagem de linha de transmissão no município de Anicuns, Estado de Goiás. - Publicado no D. O. de 13-3-71
258
69.071 - Decreto de 16 de agõsto de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão no Estado de
Goiás.
_ publicado no D. O. de 18
de agôsto de 1971
259
69.072 - DEcreto de 16 de agôsto de 1971 - Autoriza a Companhia Brasileira de Energia
Elétrica a construir linha - -üe
transmissão e dá outras providência. - Publicado no in«Oficial de 18-8-71

260

69.073 - Decreto de 16 de agosto de 1971
Redístrtbul eargos, com os r e s p e c t vos
ocupantes, do Instituto israstleiro
de
Desenvolvimento
.Plorestal para o Ministério da
Agricultura. - Publicado no
D. O. de 17 e reto no de 19 de
agôsto de 1971
261
í

69.074 - Decreto de 16 de agõsto de 1971 - Declara de utilidade pública <lo Casa do Peque~
nc polegar, com sede em B-ra~
silia, Distrito Federal. - Pu~
blicado no D.O. de 17-8-71 ....
69.075 - Decreto de ]6 de agosto de 1971 __ Abre :1.0 MtrasterIO da Aeronáutica o crédito
suplementar de Crê
.
13.000.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 17-8-71

2ti1

262

69.076 - Decreto de 16 de agôsto de 1971 - Abre ao Mtnístério da Justiça, em ravor do
Departamento de
Imprensa
Nacional, o crédito supíementar de crs 3.079.000,00, rara
rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado rso u. o. de 17-3-71 258
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69.077 - Decreto de 16 de ngõsto de 1971 - Abre à Justiça
do Trabalho, em favor do 'I'rtbunal Superior do Trabalho, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 270.000,00, para o tim que
especifica.
Publicado no
u, O. de 17-8-71

263

69.078 - Decreto de 16 de agõsto de 1971 - Transforma cargo em Oomíssão do QWldro de
Pessoal do Ministério do Exercito. - Publicado no D. O. de
17-8-71
... ..................

26·1

69.079 _ Decreto de 17 de agõsto de 1971 - Excjaí do retacionamento de
díspombütrtade cargo e servidora que indica. - Publícadc no D. O. de
18-8-71
, . . . . . ..

264

69.080 - Decreto de 17 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública a Associação do
Instituto Vocactonal e Assis-.
tenctal Rui Barbosa, com seríe
em Marechal Cânuírto Roncton,
Estado do Paraná. - Publ1cada no D. O. de 19-3-71 ....

264

69.081 - Decreto de 17 de agôsto de 1971 - Declara de utuidade pública o Lar Bâo cTll~',e,
com sede em Jtaptra, Estado
de São Paulo. - Publtcauc no
u. U. doe 19-8-71
,.... 2b,q,
69 .082 _ Decreto de 17 de agoato de !f.l71 - Autortaa runcíonamento dos Cursos de Instrumento (Plano e Violino) e
de Canto da Escola de Mústcc do Espírito Santo. - Publicado no D. O. de 18-8--71 ..

;;'55

69.083 - Decreto de 17 de agosto de 1971 _ Autoriza a Emprêsa Brasileira de 'I'eíecomunlcações - EMBRl~.TEL, a assinar o acôrdo deftmtivo de
operação eom o INTELSAT.
- Publicado no D. O. de 18 de
agôsto de 1971

26b

69.084 - Decreto de 17 de agõsto de 1971 - Dispõe sõbre a
sucessão do Ccnselnc Nacional
de 'pelecomunícaçóes junto ao

Internatíonat
(I'elecomunlca
tíons Satellíte Ccnsortaum pela
Emprêsa Brasileira de 'I'eleco-.
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municaçôes - EMBRATEL, e
da outras providências. - Publicado no D. O. de 18-3-71 " 260
69.085 - Decreto de .17 de agosto de 1971 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da DnB:Lo
a aceitar a doação dos imóveis que mencionada, situados
no Estado do Rio de Janeiro.
-- Publicado no D. O. de 18
de agosto de 1971
256
69.086 - Decreta de 17 de agóxto de 1971 - Outorga conc-essão à Fundação Maranhense
de Televisão Educativa, para
estabelecer, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão,
uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos. - Publicado no 1J2a.
rio Oticuü de 18-8-71
2õb

panhia Paulista de Míneraçao
o direito de lavrar argila. refratária, no muntcípío de Poços de Caldas, Estado 1.B Mi008 Gerais, Publicado no
D. O. de 19-8-71 ... ,......... 267
69.088 - ])ecreto de 19 de agosto de 1971 - Aprova o enquadramento dos servidores da.
Agência Nacional, amparados
pelo parágrafo único do Artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11
de junho de 1962, e da outras
providências. - Publicado no
D. V. de 19-8-71 .. _... "..... 268
69.089 -

69.090 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Concede à Companhia Carbonífera São Marcos S.A. o direito de lavrar
carvão mineral, no município
de Crícíuma. Estado de Santa
Catarina - Publicado no D.O.
de 20-8-71
69.091 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Concede à Companhia Carbonífera São Mar-

Págs.
cos S.A. o direito de lavrar
carvão mineral, no município
de Crtcíuma, Estado de Santa
Catarina - Publicado no D.O.
de 20-8-71

276

69.092 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Concede à emprêsa MINEBRA Minérios
Brasileiros S. A., Mineração e
Industrialização, o direito de
lavrar dolomita, no município
de Miracatu, Estado de São
Paulo Publicado no D.a.
de 20-8-71

271

69.093 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Concede recceihecimento ao Curso de Psicologia
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de São Bento, agora transformado em Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo - Publicado no D.O.
de 19-8-71

69.087 - Decreto de 18 de agosto de 1971 - Concede a Com-

Decreto de 18 de agõsto de 1971 ..--- Conceue à Companhia de Cimento Pcrulanrt
Poty o direito de lavrar .1:"05rorua no muníoípío de J08,/)
Pessoa, Estado da. Paraíba. Publicado no D. O. de 20-8-71..
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272

69.094 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública a Organização de
Auxilio Fraterno, "O.A.F. do
Recife", com sede em Recife,
Estado de Pernambuco - Publicado no D.O. de 20-8-71
272
69.095 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo,
com sede em Quatiguã, Estado
do Paraná Publicado no
D.O. de 20-8-71

273

69.096 - Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Declara de. utilidade pública o Patronato São
Benedito, com sede em Pedreiras, Estado do Maranhão Publicado no D.a. de 20-8-71 273
Decreto de 18 de agôsto de 1971 - Altera o Decreto
nv 64.298, de I'" de abril de
1969, que aprovou o Quadro
único de Pessoal da Universidade Fetleral de Pernambuco
e dá outras providências Publicado no D.O. de 19-8-71 273

69.097 268

269

69.098 - Decreto de 18 de aaôsto de 1971 - Declara de utilidade pública a Pia Instituição
Pedro Chaves Barcelos, com
sede em Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul - Publicado no D.O. de 19-8-71
274
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69.099 - Decreto de 19 de agôsto de 1971 - Altera o Regulamento do Código Nacional de

Trânsito _

Punücado no lJ.O,

24-8-71 . .

de 27-8-71
274
69.100 - Decreto de 19 de agôsto de 1971 - Redlstrlbui, com

a respectiva Ocupante. cargo
Energia. para o Ministério do
do Ministério das Minas e
Trabalho e Previdência Social.
e dá outras providências. Pub . BO D. O. de 20-B-:1 ...

69.101 -

Decreto de 19 de agôs-

276

Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Dispõe sôbre G'
Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal. e
dá outras providências.
Pub. no D. O. de 25-S-'i1 .... 278
69. 104 - Decreto de 23 de agôsto de 1971 ---- Retifica o Decreto n.c 65. S54, de 11 de dezembro de 19.69. - Pub . no

69.103 -

D. O. de 25-8-71

278

Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Reclassrtica cargos em comissão, altera a sua
denominação e t r a 11 sfcrma
funções gratificadas em cargos
em comissão no Quadro de
Pessoal do Ministério da Agrtcultura, e dá outras providêndas. - Pub. no D. O. de 25
de agôsto de 1971 ..........• 279
69.106 - Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública a Escola de Menires São Vicente de Paulo,
com sede em Antônio Cai-los,
Estado de Minas Gers.ls .
Pub. no D. O. de 24-S-71 ... 279
69.107 - Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Declara de utiltdaue púlJlll'"a o Ginásio Sáo
69.105 -

.

280

Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública o Lar Escola.
Imaculada Conceição, com sede
em Descalvado, Estado de São
Paulo. - Pub. no D. 0, de

69.108 -

24-8-71 . .
275

to de 1971 - Dispõe sôbre alteração do enquadramento de
servidores da Comissão Nadanal de Energia Nuclear e dá
outras providências. Pub .
no D. O. de 20-8-71
-,- 276
69.102 - Decreto de 19 de agósto de 1971 - Fixa a .Iurtsdicâo
das Auditorias da 3.~ Circnnacrtcâo Judiciária Militar (Rio
Grande do Sul). - Pub . no
D. O. de 20-8-71 .....

Págs.
Vicente de Paulo, com sede em
Bom Jesus da Lapa, Estado da
Bahia. - Pub . no D. O. de

280

Decreto de 23 de agôsto de 1971 - Abre ao Mimsterio do Planejamento e Coordenação Geral em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 1.786 .SOO,OO,
para retôrçc de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Pub. no D. O. de 2'1 e
280
reto no de 26-S-71 ....
69.110 - Decreto de 24 ele aaôsto de 1971 ~ Altera .)3 Decretes que menciona e da outras
providências. - Pub . no D.

69.109 -

O. de 25-8-71 .

282

Decreto de 24 de agõsto de 1971 - Redistribui, tom
os respectivos ocupantes. cargos do Mâmstério das Relações
Exteriores para o Quad:co de
Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal. e dá
outras providências. _ Pub .
no D. O. de 25-S-71 ... _. . . .. 283
69 .112 - Decreto de 24 de agôsto de 1971 - Renova a declaração de utilidade pública a
que se refere o Decreto número 57.977, de 11 de março de
1966, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, da área de terreno necessária à construção do açude público "Gravata", no município de Mata Grande, Estado de Alagoas. - Pub. no
D. O. de 25 de agõsto de 1971. 283
69.113 - Decreto de 24 de agósto de 1971 - Altera 0.3 anexos
do Decreto n.v 66. 210, d~ ] G de
fevereiro de 1970, que aprovou
o enquadramento de servidores do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas e da
outras providências. - Pub.
no D. o. de 25.;.8-771
284
69.111 -
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Decreto de 24 de agôsto de 1971 - Redistribut com
c respectivo ocupante, cargo
do lVl1rlisterio do Trabalho e
previdência Social para o Instituto Nacional da Previdência
social e dá outras providênelas. - Pub . no D. O. de 25
de agôstc de 1971
69.115 - Decreto de 24 de agôsto de 1971 - Dispõe sôbre o
Quadro de Pessoal do Território Federal de Rondônia, e dá
outras providências. - Pub no
D. O. de 30-8-71
69.116 - Decreto de 24 de 3gÕSto de 1971 - Retifica o enquauramento de servidores do
.l.V1inistério da Agricultura, dI-)
que trata o Decreto nc ü5. 876,
de 16 de dezembro de 1969, e
dá outras providências.
Pub. no D. O. de 31-8-11 .'
69.117 - Decreto de 24 de agõsto de 1971 - Dispõe sôbre o
enquadramento de servidores
do Instituto Nacional de Imigração e Colonização 0 do Ber-.
viço Social Rural, a retificacão do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional do Desenvolvtrnento Agrário, órgãos incorporados ao Institute> Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, e dá outras providências. - Pub . no D. O. de 1
de setembro de 19m .......•

Brito", SP. -

69.114 -

de

. ..

Decreto de 24 de agôsto de 1971 _. Dispõe sobre 'Ü
auxílio para transporte previsto no Decreto-lei n.e 70410,
de 23 de março de 1845, e di
outras providências. - Puu.
no D; O. de 25-8-71 . _
69.122 - Decreto de 25 de agôsto de 1971 - Fixa a dístrtuutção em cada Anexo e no Quadro de Material Bélico, em
cada pôsto, das funções privativas e gerais dos Ofíclals do
Exército, a vigorar a partir de
2ó de agôsto de 1971. .- PUi).
no D. O. de 25-8-71
69.123 - Decreto de 25 de agósto de 1971 - Declara de utilidade p Ú b 1 i ca o Patronato
Agrícola e Profissional S~.O
José, com sede em Erecbím,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Pub. no D. O. de 26-8-71.
6!1.124 - Decreto de 25 de agosto de 1971 - Declara de utilidade pública a Santa Casa da
Misericórdia e Maternídada TI.
Julieta Lyra, de Itápoüs, com
sede em Itápolls, Estado de
São Paulo. - Pub . no D. O.
de 27-8-71 .

290

6!:l.121 -

234

285

286

287

290

291

291

294

Decreto de 25- de agósto de 1971 - Autoriza o funcionamento do Curso de Llcencíatura em Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências c
Letras de Marília, SP. -- Pub.
no D. O. de 27-8-71
294
68.126 - Decreto de 25 de agôsto de 1971 - Autortsa o funcionamento da Facutdade de
Ciências Econômicas. Contábeis e Administrativas "Professor Mário Henrique Simon-.
sen", Rio de Janeiro - GB,
com os Cursos de Ciências
Contábeis e Administrativas.'
- Pub . no D. O. de 26-8-71. 294
69.127 - Decreto de 26 de agôsto de 1971 - Altera a. denominação de cargos em comissão do Quadro de Pessoal do
Mánístérío da Fazenda e dá
outras providências.
PUb.
no D. O. de 27-8-71 ..... ,.. 295

69.125 -

Decreto de 24 de agôsto de 1971 - Altera o Decreto
que menciona e dá outras pro ..
vidências , - Pub. no D. o.
de 25-8-71 .
288
69.119 - Decreto de 24 de agõsto de 1971 - Altera o Decreto
n.e 51.469, de 21 de maio de
19,62, que aprovou o Quadro oe
Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
e dá outras providências.
Pub. no D. O. de 25-8-11 ... ~.8Y
69.120 - Decreto de 24 de agôsto de 1971 - Autorização para.
funcionamento dos Cursos de
Psicologia, Ciências Biológicas,
Física e Química, todos de 2,11
ciclo, da Faculdade de Ftlosofia, Ciências e Letras "Parias
69. n8 -

26-8-71

Págs.
pub. no D. O.
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69.128 - Decreto de 26 de agôsto de 1971 - Autoriza o rnn.

cionamento da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de

Guarulhos - SP, com diversos cursos. - Pub . no D. O.
de 27-8-71
'............
69.129 - Decreto de 26 de agôsto de 1971 - Confisca bem de
Alberto Vicente Carícia 8 dá

outras providências.

295

-- Pub .

no D. O. de 27-8-71
.. ,. _'. 296
69.130 - Decreto de 2'6 de agôsto de HY71 - Confisca bens de
Sebastião Ferreira de Lima e
dá outras providências - Publicado no D. O. de 27 de
agôsto de 1971
296
69.131 - Decreto de 26 de agôsto de 1971 - Confisca bens de
Aldivino Antônio Enéias e "dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 27-8-71 ... 297
e9.132 - Decreto de 27 de agôsto de 1971 - Reduz as aliquotas do Impôsto único sôbre
Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos. - Publicado no D.a. de 27-8-n ... 297

69.133- - Decreto de 27 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade Pública o Lactário Nossa Senhora Aparecida, com
sede
em
Visconde do Rio
Branco, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a.
de 30 de agôsto de 1971
298
69.134 - Decreto de 27 de agôsto de 1971 - Dispõe sôbre o
registro das entktades que
menciona no Conselho de Medicina Veterinária e dá outras
provídêncíns Publicado no
D, a, de 3D e republícadn no
de 1 de setembro de 1971 .... 293
69. 135 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Outorga à Companhia Telefônica de Alagoas
concessão
para
explorar
Serviço de Telefonia Público
Urbano em todos os Municíptos do Est2,do de Alagoas e
dá outras providencias.
D.a. de 31-8-71
300
6í}.136 - Decreto de 3D de agôsto de 1971 - Concede à firma
individual Sinézio Borges o

°

EXECUTIVO

Págs.
direito de lavrar argila no município de Poços de Caldas, no
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D. O. de 31 de
agôstc de 1971
SOl
69.137 - Decreto de 3D de agôsto de 1971 - Concede à, Emprêsa N ardeste
de
Calcártcs
Tabu Ltda., o direito de lavrar calcário, no município de
Alhandra. Estado da Paraíba.
- Publícado no D. a. de 31
301
de agôsto de 1971
69.138 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Retifica o artigo
1° do Decreto numero 57.094,
de 19-10-1:965. - Publicado no
D. a. de 31-8-71
302
69.139 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Concede à firma individual José Duarte Irmão o direito de lavrar mármore, no município de Curaç ã , Estado da Bahia. Publicado no D.a. de 31-8-71 .... 3;(13
69.140 -. Decreto de 30 de agôsto de J 971 - Concede à firma
individual Sínézío Borges o
direito de lavrar bauxita e argila, no município de Caldas,
Estado de Minas Gerais.
Publícado no D.a. de 31 de
agôsto de 1971
303
69. '141 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Declara de uttüíndivídual Sinéaio Borges o
direito de lavrar bauxita, no
rnunicípío de Poços de Caldas
Estado de Minas Gerais.
Publícado no D.a. de 31 de
agôsto de 1971
305
69.142 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Concede à Companhia Thennas do Rio Quente o direito de lavrar Aguas
'I'êrmo-Mtnerats, no município, de Caldas Novas, Estado
de Goíás. Publicado no
D.a. de 31-8-71
306
69.143 - Decreto de 30 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor da Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRÁS, terras e benfeitorias situadas no município
de São Sebastião, no Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.O. de 3-8-71
305
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69.144 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública o Ambulatório
Evangélico, com sede em Coronel Fabrícíano, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 1-9-7]

69.14'5 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública
a
Assoclação
HOSpit8J
de
Caridade, COm
sede em Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. O. de 1-9-71
69.146 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública a Associação das
Irmãs Servas de N assa Senhora da Anunciação, com sede
em Ponta Grossa, E-stado do
Paraná. - Publicado no D.o.
de 1 de setembro de 1971 ....
69. m7 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública
Hospital Beneficente Santo Antônio, com
sede em Orlândía, Esatdo de
São Paulo.
Publicado no
D.O. de 1-9-71
69.148 - Decreto de 31 de agôsde 1971 - Declara de utilidade pública o Instituto Benefícíente de Anunciação com
sede em oriancia, Estado oe
São Paulo.
Publicado no
DO, de )-9-'71
........ '
69.149 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública o Lar de Meimet, cem sede em Cambuqutra, Estado de Minas Gerais.
- Pub'Icado no D.a. de 1 de
setembro de 19'71

Pubtlcado no D.a.
setembro de 1971

308
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69.150 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra destinada à instalação de
concentradorcs de linhas em
Murtqul, 49 Distrito do Município de Mangaratíba, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D.O. de 1-9-71 ....

69.151 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Dispõe eôbrr, o
enquadramento de servidores
do Mínístérío da Aeronáutica
e' dá outras providências. -

309

309

309

de

1 de
310

69.152 - Decreto de 31 de agõsto de 1971 - Muda a dencmtnação
do
Estabelecimento
Central de Finanças e dá outras providências. - Pübltcado no D.a. de 1-9-71
319
69.153 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Autorização para
funcionamento dos Cursos de
Letras (licenciatura completa)
e Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia, Cíêncías e
Letras "Barão de Mauá", S.P.
- Publicado no D.O. de 2 de
setembro de 1971
311
69.154 - Decreto de 31 de agôsto de 1971 - Aprova a 'beracões introduzidas nos Estatutos da centrais Elétricas Brastlelras S. A.
ELETROBRAS. - Publicado no D.Q.
de 2 de setembro de 19'71 ....

69.155 - Decreto de 19 de setembro de 19'71 - Concede à
Mineração Itaipe Ltda . o direito de lavrar calcário, no
município de Ilhéus, Estado da
Bahia. - Publicado no D.O,
de 2 de setembro de 1971"
69.156 - Decreto de 19 de setembro de 1971 - Concede à
Companhia de Estanho São
João Del Rei o direito de. lavrar cassiterita, tântalo-columbita e djalmaita, no município de Nazareno, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D.Q. de 2-9-71
69.157 - Decreto de 19 de setembro de 1971 - Abre crédito suplementar aos Encargos
Gerais da União, no valor de
crs 296 .40Q. -000,00 para refôrço de dotação consignada no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 1-9-71
(39.158 - Decreto de 19 de setembro de 1971 - Dispõe sôbre a Adminístracâo Superior
da Universidade "Federal de
Ouro Preto. - Publicado no
Ir-O, de 2-9-71
69.159 - Decreto de 10 de setembro de 1971 - Dispõe sôbre a Tabela Provísórra de
Pessoal Temporário da Escola
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Nacional de Informações.
Publicado no D. a. de 2 de
setembro de 1971
314
59.160 - Decreto de 2 de setembro de 1971 - Retifica o Decreto nv 69.018, de 4 de agôsto
de 1971, que abre crédito suplementar aos Encargos Gerais da
União no valor de Cr$
.
10.000.000,00, para refôrço de
dotação 'consignada no vigente
Orçamento. Publicado no D.a.
de 3-9-71
315

69.161 - Decreto de 2 de setembro de 1971 - Acrescenta parágrafos ao artigo I" do Decreto nv 55.202. de 11 de dezembro de 1964 que define o
conceito de autoria nacional da
obra cinematográfica. Publicado no D.O, de 3-9-71 ....' 315
69.162 - Decreto de 2 de setembro de 1971 - Extingue a Divisão de Contabilidade e de
Créditos Assistenciais do Departamento de Administração
do Ministério da Justiça, altera
o Regimento do mesmo Departamento, suprime e cria funções gratificadas, e dá outras
providênçias.- Publicado no
D.O. de 3-9-71
316
69.163 - Decreto de 3 de setembro de 1971 - Declara de utilidade pública, para efeito de
desapropriação, os. i m v e i s
constitutivos da área que menciona, no município de Santos,
Estado de São Paulo, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 6-9-71
316
ó

69.164 - Decreto de 3 de setembro de 1971 - Altera o Decreto nv 65.159, de 15 de setembro de 1969, que dispõe sôbre o enquadramento de servidores do extinto Instituto Nacional do Pinho, amparados
pelas. Leis ns. 3.967, de 5 de
outubro de 1961, e 4.060, de 11
de junho de 1962. - Publicado
no D.o. de 6-9-71
328
69.165 - Decreto de 6 de setembro de 1971 - Autorização para
funcionamento da Faculdade
de Direito de Araçatuba - SP.

EXECUTIVO

Págs.
- Publicado no D.a. de 9 de
setembro de 1971
,.
69.166 - Decreto de 8 de setembro de 1971 - Reconhecimento
dos Cursos de Bacharel em
Psicologia e de Psicólogos do
Instituto de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro GB. - Publicado no D.a. de
9 de setembro de 1971
,
69.167 - Decreto de 8 de setembro de 1971 - Concede à sociedade Warner Bras, First National South Filmes, Inc. autorização para continuar a funcionar na República Federativa do
Brasil, sob a denominação social de Warner Bras, (Bouth) ,
Inc. - Publicado no D.a. de
13 de setembro de 1971
69.168 - Decreto de 8 de setembro de 1971 - Altera dispositivo do Regulamento para as
Casas do Marinheiro, aprovado
pelo Decreto nv 50.644, de 24
de maio de 1961. - Publicado
no D.a. de 9-9-71
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69.169 - Decreto de 8 de setembro de 1971 - Redistribuí, com
os respectivos ocupantes, para
o Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Conselho Nacional de Pesquisas, cargos originários da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 9-9-71
330
69.170 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Concede à Mineração Lagoa Bonita Socavão
Limitada, o direito de lavrar
talco no município de Castro,
Estado do Paraná. - Publicado no D.a. de 10-9-71
331
69.171 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Cancela autorização para funcionamento no
Brasil da Commercíal Union
Assurance Company Llmited .
- Publicado no Ir.O, de 10 de
setembro de 1971
331
69.172 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Cancela autorização para funcionamento no
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Brasil da North Brttish and
Mercante Insurance Company
Limíted. - Publicado no Is.O,
de 10-9-71

vidências. de 10-9-71
332

69. 173 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Retifica o artigo
1? do Decreto nv 15.918, de 28
de junho de 1944. - Publicado no D.a. de 10-9-71
332
69.174 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Anula o Decreto n" 25.979, de 8 de dezembro
de 1948. - Publicado no D.a.
de 10-9-71
333
69.175 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Anula o Decreto nv 25.983, de 8 de dezembro
de 1948. - Publicado no D.a.
de 10-9-71
334
69.176 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Concede à firma
individual Matheus Prêto da
Rocha o direito de lavrar feldspato, quartzo e caulím, no
município de Pinhalzinho, Es
tado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 10-9-71
334
69.177 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Concede à Companhia Brasileira de Alumínio
o direito de lavrar bauxita, no
município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 10-9-71 ...

Publicado no D.O,
338

69.182 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Associação
Educativa e Assistencial "Imaculada Conceição", com sede
em Guaporé, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.
de 14-9-71

338

69.183 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - Concede à
Mineração Santa Patrícia Limitada, o direito de lavrar
cauhm no município de Mazagão, Território Federal do Amap. - Publicado no D.a. de 14
setembro de 1971
338
69.184 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - Concede à
Mineração Bem Ltda. o direito
lavrar caulim e quartzo, no município de Magé, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.U. de 14-9-71

339

69.185 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - outorga
Prefeitura Municipal de Ohopinzinho, concessão p a r a o
à

aproveítamen to

335

69.178 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Declara a caducidade dos decretos que menciona. - Publicado no D.a. de
10 de setembro de 1971
336
69.179 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Aproveita servidor em disponibilidade, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 10-9-71 .....

337

69.180 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Redistribui cargos, com as respectivas ocupantes. para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 10 e reto no
de 14-9-71

337

69.181 - Decreto de 9 de setembro de 1971 - Redistribui cargo, com a respectiva ocupante,
para a Universidade Federal de

Pãg~.

Pernambuco, e dá outras pro-

tndràuüco de

um trecho do rio Chopínzinho,
no distrito sede do município
de Chopinzinho, Estado do Paraná. - Publicado no D.a. de
14 de setembro de 1971
;

340

69.186 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - outorga à
Emprêsa Luz e Fôrça Santa
Maria S. A., concessão para
aproveitamento de energia hidráulica, no Estado do Espirito Santo. Publicado no
D.O. de 14-9-71

341

69.187 - Decreto de 13 de setembro de 1971 - Excluí do relacionamento de disponibilidade os cargos e os servidores que
menciona, constantes dos Anexos I e II da Portaria número
3.485, de 25 de agôsto de 1969.
do Ministério do Trabalho e
Previdência Social. Publicado no D.a. de 14 e reto no
de 16-9~71
341
69.188 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Autoriza a
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Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima a incorporar
os bens imóveis, equipamentos

e instalações de trecho ferroviário da ligação Pires do Rio-

Brasília. -

Publicado no Ir.O,

de 15-9-71

,42

69.189 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Redístribuí
cargo, com o respectivo ocupan-

te, para o Instituto Nacional
de Colonização e R e f o r m a
Agrária (INCRA) e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 15-9-71

342

69.190 - Decreto de 14 de S8tembro de 1971 Apr-rvelta
servidores em disponibilidade e
dá outras providências. - Publícado no D. O. de 15-'9-71 ..

69.191 -

342

Decreto de 14 de se-

tembro de 1971 - Redistríbuí
cargos da Superintendência do

Desenvolvimento da pesca para

o Ministério da Agricultura, e
dá outros providências. _ Publicado no D. O. de 15-9-71 343
69.192 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Redistribui
cargo do Ministério das Relações Exteriores para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 15-9-71
344

Decreto de 14 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Congregação das Franciscanas Filh2,s
da Divina Providência, com
sede em São Paulo, Estado de
São Paulo. Publicado no

69.193 -

D.

O.

de 15-9-71

.....•....•

;]44

69 ~ 194 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Obra Msistencial e Cultural Santo Antônio do Quitungo, com sede
no Estado da Guanabara. publicado no D. O. de 15-9-71 345
69.195 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Publica os
índices de atualização monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras provídên-

Págs .

elas. - Publicado no D. Q.
de 15~9-71
,.....
69,196 - Decreto de 14 de setembro de 1971 Abre ao
Ministério da Fazenda em favor da Secretaria da Receita
Federal o crédito suplementar
de Cr$ 35.300.000,00, para refôrça de dotações consignadas
no vigente Orçamento, - Publicado no D. O. de 15-9-71 ..
69.197 - Decreto de 14 de setembro de 1971 - Abre à Justíca do Trabalho, em favor do
Tribunal Regional do Trabalho
da 51J. Região, o crédito suplemental' de eis 127.4.00,00 para
o fim que especifica. - Publicado no D. O. de 15-9-71
69.'W8 Decrete de 14 de setembro de 1971 Abre ao
Ministério da Justiça, em favor
da Inspetoria-Geral de Flnanças, o crédito suplementar de
cr$ 210.0'00,00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15-9-'71 .....
69.199 ~ Decreto de 15 de setembro de 1971 Exclui do
relacionamento constante do
Anexo ao Decreto nv 64.797, de
·9 de. julho de 1969, servidora
que menciona. Publicado
no D. O. de 16-9-71
69.200 - Decrete> de 15 de setembro de 1971 - Cria o Consulado Honorário do Brasil em
Mazatlan, Estados Unidos Mexicanos , - Publicado no D. O.
de 16-9-71 .... ,.,.............
69.201 - Decreto de 15 de setembro de 1970 - Retifica. a.
relação nominal anexa ao Deereto nv 67.702, de 3 de dezembro de 1970, que reclassifica cs cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal do Departamento de Imprensa Nacional, do Ministério da Justiça,
e dá outras providências. publicad-o no D. O. de 16-9-71
69.202 - Decreto de 15 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fim; de
constituiçã-o de servidão, Uma
faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão Campinas e Cachoeira
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Paulista, no Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 16-9-71

,49

Decreto de 15 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão
poços de Caldas e Cachoeira
Paulista, nos Estados de. Minas
Gerais e São Paulo, respectivamente.
Publicado no

69.203 -

D. o. de 16-9-71

ao

350

Decreto de 15 de setembro de 1971 - Concede à
Mineraçã-o Urandí S.A. o direito de lavrar minério de
manganês, no município de
Caetlté, Estado da Bahia.
pubDcado no D. O. de 16 de
setembro de 1971
.,... 351
69.205 - Decreto de 15 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, urna
faixa de 'terra destinada à passagem de linha de transmissão no município de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
69.204 -

de 16-9-71

352

Decreto de 15 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Irmandade
da Santa Casa de Andradlna,
COm sede em Andradina, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 16-9-71 .... 352
69.207 Decreto de 15 de setembro de 1;971
.Autorlza
funcionamento dos Cursos de
Engenharia Eletróníca,
Engenharia de Produção e de
Matemática da Escola de Engenharia de São Carlos, da
Universidade de São Paulo. Publicado no D. O. de 1'6 de
setembr-o de 1971
,.. 353
69.203 - Decreto de 15 de setembro de 1971- Declara de
utilidade pública a Associação
de Caridade Hospital São .Ioâc
de Mertti, com sede em São
João de Meriti, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no
69.206 -

D. o. de 16-9-71
69.209 - Decreto de 16 de setembro de 1971 - Constitui, nu

Págs

Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Nacional
da Conferência Interamerroana
Especializada sôbre a Aplicacão da Ciência e da Tecnologia
Desenvolvimento da América Latina (CONCACT·AL).Publicado no D. O. de 17-9-71 353
69.210 - Decreto de 16 de :,;etembro de 1971 - Determina a
Observância
no Brasil, da
Emenda no 7 ao Anexo 9 Facilitação à Convenção da
Aviação Civil InternacionaLPublicado no D. O. de 17-9-71 351
69.211 - Decreto de 16 de setembro de 1971 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno e construções existentes que menciona: situado no
ântigo Morro do Cristo, na
cidade de Salvador, no Estado
da Bahia. - Publicado no
D. O. de 17-9-71
,
355

353

6'9.21.2 - Decreto de lf de s.ctembro de 1971 Altera o
Regulamento Geral dos Transnortes para as Estradas de
Ferro Brasileiras, aprovado pelo
Decreto nc 5'1.'8'1'3, de 8 de
março de 1963. - Publicado
no D. O. de 17-9-71
355
69.213 - Decreto de 16 de setembro de 1971. - Declara de
utilidade pública a Escola Domést'ca Maria Auxtlíadora, com
sede em Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O. de 17-9-71
355
69.214 - Decreto de 17 de se~
tcmbro de 1971 - Redistríbuí
cargo, com a respectiva ocupante para a Universidade Fédere.l do Rio de Janeiro, e dá
Publicado no D. O. de 20 de
setembro de 1971
,. 356

Decreto de 17 de setembro de 1971 - Redistl'ibut
cargo, com o respectivo ocupante para a Universidade Federal' do Rio de Janeiro, e dá
outras providencias. - puoncado no D. O. de 20 de setembro de 1971
355
69.216 - Decreto de 17 de setembro de 1971
Concede
6-3.215 -
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Págs.

perrrussao, em caráter permanente, à Cía. Indústrias Brasileiras Portela, para runcíonar aos domingos e nos dias
feriados civis e relígíosos. Publicado no D. O. de 20 de
setembro de 1971
357
69.217 - Decreto de 17 de Setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins ele

constttuíçâo de servidão uma
faixa de terra destinada à pas~
sagem de linha de transmissão entre Araraquara e Poços

de Caldas, nos Estados de São
Paulo e Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 20 de
setembro de 1971 "............ 357
69.218 - Decreto de 17 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de

constituição de servidão, -uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmis-

são no Estado de Goiás. PUblicado do D. O. de 20 de .....
setembro de 1971
358
69.219 - Decreto de 17 de setembro de 1971 - Amplia a
largura das faixas de terra, já
declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, pelos Decretos ns. 62.377, de 5
de março de 1968, 62.344, de
4 de março de 1968 e 61.830,
de 5 de dezembro de 1967. PUblicado no D. O. de 20 e
retificado no de 22 de setembro de 1971
358
69.220 - Decreto de 17 de setembro de 1971 - Revoga o
Decreto no 36.154, de 10 de
setembro de 1954, outorga concessão à Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 20 de setembro de 1971
359
69.221 - Decreto de 17 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão no Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O.
de 20 de setembro de 191 .. 360
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69.222 - Decreto de 20 de setembro de 1971 Aprova a
incorporação de emprêsa de
energia elétrica no Estado do
Espírito Santo, declara cessação de privilégio, outorga concessão e dá outras providênc
elas. - Publicado no D. O.
de 21 de setembro de 1971 .. 360
69.223 - Decreto de 20 de setembro de 1971 - Modifica o
artigo 7° do Decreto nv 65.324,
de 10 de outubro de 1969, que
altera a estrutura do Instituto
Brasileiro do Café e dá outras
providências. - Publicado no
D. O, de 21 de setembro de
1971 .
361
69.224 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponível e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 23 de setembro de 1971 .' 361
69.225 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Redlstribul
cargo da extinta Comissão do
Vale do São Francisco para O
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãrta e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 23 de
setembro de 1971
362
69.226 - Decreto de 21 de setembro de 1971 Aproveita
servidor em disponibilidade e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 23 de setembro de 1971

362

69.227 - Decreto de 21 de setembro de 1971 Aproveita
servidores em disponibilidade
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 23 de
setembro de 1971
363
669\228 ~ Decreto de 21 de setembro de 1971
Redistrlbuí
cargo,
com
o
respectivo
ocupante, para o Ministério
da Agricultura, e dá outras
providências. - Publicado no
D . O. de 23 de setembro de
1971 .
363
69.229 - Decreto de 21 de se.,.
tembro de 1971 - Autorização para funcionamento da
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Fáculdade de Educação de Ara-

quara D.a.

S. P. -

Publicado no

de 23.9.71

364

69.230 - Decreta de 21 de setembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Paraíba do Sul - RJ, com
os Cursos de Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, História, Geografia, Letras e Pedagogia. - Publicado no D.a. de 23 de setembro de 1971
364
69.231 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Associação
Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância, com sede em Petrolina, Estado de
Pernambuco. - Publicado no
D.a. de 24.9.71

69.232 - Decreto de 21 de setembro de 1971
Concede
autorização a sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas
operações no Brasil. - Publicada sio D.a. de 24-9-71 ...•
69.233 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Concedo autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para incorporar o patrimônio líquido de
congêneres, aumentando o capital de suas operações no
Brasil, e cancela as autorizações concedidas para funcionamento das incorporadas ...
69.234 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Concede autorização a "L'Union I.A.R.D.".
para continuar a operar em seguros sob nova denominação e
aumentar o capital de suas operações no Brasil
69.235 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Torna sem
efeito redistribuição de servidor do Ministério do Trabalho
e Previdência Social para o
Departamento
Nacional
de
Estradas de Rodagem, e dá
outras providências. - Publicado no D. a. de 23-9-71 ....
69.236 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Autoriza o
.Servíço do Patrimônio da União

36'l

Págs ,

a ceder terrenos à Rêde Ferroviária Federal S. A.
REFSA, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
23.9.71

366

69.237 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Altera o artigo 41' do Decreto nv 68.440,
de 29 de março de 1971. - Publicado no D.O. de 23.9.71 367
69.238 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Retifica o
Decreto nv 65.648, de 27 de outubro de 1969, que aprovou o
enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único
do artigo 23 da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 1962, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 23.9.71

367

Decreto de 21 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Associação
Religiosa e Beneficente Jesus
Maria José, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.a. de 23
de setembro de 1971
368
69.240 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao
Ministério da Aeronáutica o
crédito suplementar de
.
crs 6.553.318,00, para refôrço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado
no D.a. de 22 de setembro de

69.239 -

365

365

366

366

1971

368

69.241 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao Ministério da Saúde em favor
da Secretaria de Assistência
Médica, o crédito suplementar
de crs 5.350.000,00, para refôrça de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Publicado no Ir.O, de 22 e reto
no de 24 de setembro de 1971 369
69.242 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao
Poder Legislativo, em favor
da Câmara dos Deputados, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 2.810.000,00, para refôrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 22 de setembro de 1971
369
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69.243 -

Decreto de 21 de seAbre à Justtce Eleitoral, em favor dos

tembro de 1971 -

Tribunais Regionais Eleitorais
da Bahia, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Rio Grande do
N arte e São Paulo, o crédito suplementar de
.
Cr$ 736.700,00 para rerôrço de

dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.a. de 22 de setembro de
1971
370
69.244 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio) o crédito suplementar
de Cr$ 80.000,00, para refôrço

de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 22 de setembro de 1971
372
69.245 - Decreto de 21 de se":
tembro de 1971 - Dispõe sôbre
limite de financiamentos, pelo
Sistema Financeiro da Habitação, para a aquisição de
casa própria. - Publicado no
D.O. de 22 de setembro de 1971 373
S9.246 - Decreto de 21 de setembro de 1971 Regulamenta o Decreto-lei ns 1.179,
de 6 de julho de 1971. - Publicado no D.O. de 22 de setembro de 1971
373
69.247 - Decreto de 21 de setembro de 1971 Altera o
Regimento do Gabinete Militar da Presidência da República. - Publicado no D.O. de
22 e reto no de 24 de setembro de 1971
373

69.248 - Decreto de 21 de setembro de 1971 Abro ao
Ministério da Educação e Cultura, em favor do Departamento de Assuntos Culturais,
o crédito suplementar de ....
CrS 716.000,00 para retõrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.O. de 22 de setembro de
1971 ........................• 374
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refôrço de dotações consigna-
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das no vigente Orçamento.
Publicado no D.O.de 22 de
setembro de 1971
375
69.250 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao Poder Judiciário .rusüca do
Trabalho, em favor do Trtbunal Regional do Trabalho da.
2.1.' Região, o crédito suplementar de Cr$ 150.000,00, nara rerôrço de dotação cconàígnada no vigente Orçamento.
_ Pub. no D. a. de 22.··9-71 377
69.251 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre an Ministério das Relações Exterrcres o crédito suplementar de
Cr$ 500.000,00, para rerõrco de
dotação consignada no vigente
Orçamento. - Pub. no D.a.
de 22-9-71
377
6Sl.252 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor
do Ministério P ú b 1 íe o da.
União, O crédito suplementar
de Cr$ 445.000,00. para refõr-.
ço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.
Puu.
no D. O. de 22-9-71
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69.253 - De~reto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao Mi~
nístérto do Trabalho e Previdência Social em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 9.712.700,00,
para rerõrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Pub. no D. O. de 22
379
de setembro de 1971
69.254 - Decreto de 21 de setembro de 1971 - Abre ao M1nístérlo das Relações EX1;Cl'W,
res o crédito suplementar ríe
Cr$ 10.176.000,00, pala refôrço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. Pub.
no D. O. de 22-9-'71
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69.255 - Decreto de 22 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão. uma
faixa de terra destinada à
passagem de linha de trariamissão no município de Guarapari, E s t a d o do Espírit<)
Santo. - Dub . no D. O. de
24-9-71 • .
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tembro de 1971 -
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no D.a. de 24-9-71
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Pub . no
D. O.
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de 1.9 de junho de 1962', que
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no D. a. de 24-9-71
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no D. O. de 24-9-71
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dá outras providências. - Pub. no
&>
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o. de 24-9-71
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caráter final, pedidos de autorização para continuar a funcionar no Brasil, de emprêsas
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Publicado no
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398
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'Tribunal Regional do Trabalho da 7'!- Região, o crédito
suplementar de Cr$ 256.700,00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
401
27 de setembro de 1971

gulamento da Diretoria de Administração Financeira. do Ministério do Exército. - Publicado no D.o. de 28-9-71
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para refôrço de dotações con-sígnadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
27 de setembro de 1971
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tl9.286 - Decreto de 24 de setembro de 1971 Abre, ao
M:inistério da Justiça, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar de Cr$ .....
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Administração do Pôrto do
Pará e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 28 de
setembro de 1971
414
69.292 - Decreto de 27 de setembro de 1971 Aprova o
Regulamento da Diretoria de
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de 28-9-71

414

69.293 - Decreto de 27 de setembro de 1971 - Redístríbuí,
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial do Ministério da
Marinha, cargos originários da
extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira - Autarquia Federal e do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e
dá outras providências. - Publicado no D.O, de 28-9-71 '"
417
69.294 - Decreto de 27 de setembro de 1971 - Retifica os
decretos que menciona e a relação nominal que acompanhou o Decreto n? 51.865, de
26 de marco de 1963, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 28-9-71

417

69.295 - Decreto de 27 de setembro de 1971 - Exclui do
Decreto n? 61.794 de 29 de novembro de 1967 o nome do servidor do extinto Serviço de
Alimentação da Previdência
Social - SAPS. - Publicado
no D.a. de 28-9-71
418
69.296 - Decreto de 27 de setembro de 1971 - Dispõe sôbre
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de Rodagem, e dá outras providências.
Publicado no
D.a. de 28 de setembro de 1971 418
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com os respectivos ocupantes,
cargos do Ministério da Agri-

cultura para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
28 de setembro de 1971
419
69.298

-r-;

Decreto de 28 de se-

tembro de 1971 -'- Declara de

utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos de Excepcio-

nais de Sertanópohs, com sede

em Sertanópolis, Estado do
Paraná. - Publicado DO D.a.
de 29 de setembro de 1971 .' 419
69.299 - Decreto de 28 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Sociedade

Beneficente Asilo São Vicente
de Paulo, com sede em Lins,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 29 de setembro de 1971
Decreto de 28 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Assistência Social Dom José Gaspar,

69.300 -

420
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com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 29 de setembro de 1971
420'
69.301 - Decreto de 28 de setembro de 1971 - Autorização
para funcionamento do Curso
de Ciências Físicas e Biológicas (licenciatura de 19 ciclo)
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé,
M.G. - Publicado no D.a. de
29 de setembro de 1971
420·
69.302 - Decreto de 28 de setembro de 1971 - Aproveita,
na Universidade Federal de
Alagoas, servidores em disponibilidade, €' dá outras providências. - publicado no D.a.
de 29 de setembro de 1971 .. 420,
69.303 - Decreto de 29 de setembro de 1971 - Autoriza a
Comissão Executiva do Sal a
utilizar a verba de
..
crs 664.000,00 destinada à
construção da Salina Experimental de Mossoró (RN), e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 30 de setembro de 1971
421
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68.809 - Decreto de 25 de junho
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quadramento de servidores do
Ministério da Educação e Cul-

tura, amparados pelo disposto

no art. 29 da Lei nc 3.967, de
5 de outubro de 1961, e no

parágrafo único do art. 23 da
Lei n? 4.060, de 11 de junho
de 1962, e dá outras provi-

dências. -

Ret. no D.O. de

2 de julho de 1971

425

68.828 - Decreto de 29 de junho
de 1971 ~ Aprova o Regula-

mento do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal junto à
Justiça comum, e provimento

do cargo inicial de Procurador

da República de- Terceira Categoria. - Publicado no D.O.
de 19 de julho de 1971

68.829 - Decreto de 30 de junho
de 1971 - Redistribui, com o

respectivo

ocupante,

para o

Quadro de Pessoal Parte
Especial da Uníversídade
Federal de Pernambuco, cargo
originário do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro,

425
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e dá outras providências.
Publicado no D.a. de 19 de
julho de 1971

431

68.830 - Decreto de 30 de junho
de 1971 Redistribui cargo,
com o respectivo ocupante,
para a Universidade Federal
do Rio de Janeiro e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de Iço de julho de 1971 ..

431

68.831 - Decreto de 30 de junho
de 1971 - Cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal
do Ministério da Indústria e
do Comércio. - Publicado no
D.O. de 2 de julho de 1971
432
68.832 - Decreto de 30 de junho
de 1971 - Promulga o Acôrdo
Básico de Cooperação Técnica
entre o Bra"sH e os Países Baixos. - Publicado no D.O. de
432
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68.833 - Decreto de 30 de junho
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432

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no terceiro
trimestre de 1971, foram publicados no "Diário Oficial" até o
último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO NO? 68.834 JULHO DE 1971

DE

1

DECRETO NQ 68.835 -

DE

JULHO

o funcionamento dos
Cursos de Arquiietura, Desenho e

Autorização para

Plástica, Direito, Economia e Administração das Faculdades Integradas Bennett (GB).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1969, tendo em
vista o que consta do Processo 'li'? ..••
CF'E 1.047 de 1970, do Ministério

da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Arquitetura,
Desenho e Plástica, Direito, Economia
e Administração das Faculdades Integradas Bennett, mantidas pela associação da Igreja Metodista, sediada
no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, ] de julho de 1971;
1509 da Independência e 831). da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinho

DE 1 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, os imóveis abaixo, situados na rua Marechal Floriano, Põrto Alegre, Estado elo Rio
Grande do Sul, a seguir aescruoe e
caracterizados:
1<1 imóvel: constituído pelo prédio e respectivo terrena, CUja numeração é 249 e 257;
29 imóvel: constituído pelo prédio
e respecteoe terreno, com a numeração 261, 263 e 267, necessários
a
construção da Estaçâo Terminal de
Microondas daquela cidade,
integrante do Sistema Nacional de Telecomunicações.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição, decreta:
Art. 19 São declarados de utnioace
pública, para fins de desapropriação,
com fundamento na letra "h" do artigo 59 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, os imóveis situados
na rua Marechal Floriano, cidade de
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, adiante caracterizados:
1'"
tmóoei, de propriedade da Dístrlbutdora Campos Sociedade Anôníma,
constituído pelo prédio de ncs 249 e
257, construido no terreno que, em
sua totalidade, mede 9,28 m (nove metros e vinte e oito centímetros) ae
frente por 40.40 m (quarenta metros
e quarenta centímetros) de frente a
fundos, tendo 11,10 m (OllZe metros e
dez centímetros) no rugar em que se
completa a extensão de 33,20 m (trinta e três metros e vinte centímetros)
a contar da frente ao fundo, formando ai um ângulo e depois a largura
de 11.00 f i (onze metros) no fundo a
oeste! dividindo-se ao norte com pro-
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priedade da Companhia Telerõrnca
Nacíonal ou sucessores e ao sul com a
propriedade da Igreja SãO José ou sucessores; 29 tmóvet, de proprtedaue
de Indiana do Valle Monteiro de Azevedo, Esther Fernanda de Azevedo
Amaral, Flora Beatriz de Azevedo casapíccola e Rodolpho Samuel C. de
Azevedo, constituído pelo prédio de
nt:!s 261. 263 e 267, construtuo no terreno qUe em sua totalidade mede: .•
10,00m (dez metros) de frente por ..
37,00 (trinta e sete metros) de extensão de frente a fundos, a entestar
com propriedade dos sucessores de
João Caetano de Lima Brandão, dividindo-se por um lado com propriedade dos herdeiros do Coronel Manoel
Py e pelo outro lado com propriedade
dos herdeiros do Padre José Ignácio
carvalho de Freitas ou sucessores;
Art. 2~ Fica autorizada a Emprêsa
Brasileira de 'I'elecomunícações
EMBRATEL, a promover, na forma.
da legislação vigente, com seus recur50S próprios, a desapropriação dos referidos ímõveis.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941, com a redação dana
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio ce
1956, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 49 :tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrárío.
Brasília, 1 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83(\ da
República.
E'MÍLIO G. MÉDICI

Hygino C.

coreetn

DECRETO N9 68.836
JULHO DE 1971

DE

1

DE

Aprova o Regulamento para a Imprensa Naval.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a Imprensa Naval, que
com êste baixa assinado pelo Ministro
de Estado da Marinha.

EXECUTIVO

Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
ficando revogados o Decreto número
59.236, de 19 de setembro de 1966, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 1 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMiLIO G. Ml!:DWI

Aâalcerto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA A
IMPRENSA NAVAL
CAPíTULO I

Dos Fins

Art. 19 A Imprensa Naval CImpN),
criada pelo Aviso no 4.310, de 16 de
setembro de 1911, integrada na estrutura orgânica do Ministério da Marinha pelo Decreto nv 9.169-A, de 30
de novembro de 1911. regulamentada
inicialmente pelo Decreto nc 11.839,
de 29 de dezembro de 1915, reorganizada pelo Decreto nv 44.06a, de 23
de julho de 1958 e mais tarde pelo
Decreto nv 59.236, de 19 de setembro
de 1966, é o órgão integrante do SIStema de Apolo Logístico do Ministério
da Marinha, de natureza industrial,
responsável pela execução dos trabalhos gráficos utilizados pelas Organizações Militares da Marinha.
Parágrafo único. Excetuam-se os
trabalhos gráficos especificas de determinadas OM que, devido às suas
peculiaridades possuem serviço gráfico próprio para tal fim.
Art. 29 Para a consecução de sua
finalidade cabe à ImpN:
I - Executar os trabalhos gráficos
das publicações oficiais;
II Confeccionar impressos de
acôrdo com as necessidades do Sístema de Abastecimento;
III - Estudar e propor a padronlzaçâo dos impressos adotados pela
Marinha;
IV - Obter matéria-prima necessaria à sua atividade industrial;
V - Manter, conservar e renovar
seu patrimônio industrial.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 39 A ImpN é subordinada díretamente à Diretoria de Administração
da Marinha.
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Art. 49 A ImpN, dirigida por um
Diretor UmpN-Ol), auxiliado por um
Vice-Diretor (ImpN~02) e assessorado
por um Conselho Técnico (ImpN-03)
e por um Conselho Econômico (Imp'N.
04), compreende dois (2) Departamentos, a saber;
I - Departamento de Administração (ImpN-IO); e
II Departamento Industrial CImpN-20J.

parágrafo único. A ImpN dispõe de
uma Secretaria (ImpN-021) diretamente subordinada ao Vice-Diretor.
CAPÍTULO

In

Do Pessoal

Art. 59 A ImpN dispõe do seguinte
pessoal:
I - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada ou do
Carpa de Intendentes da Marinha Diretor;
II - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada. ou do
Corpo de Intendentes da Marinha Vice-Diretor;
111 - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada ou do
Corpo de Intendentes da Marinha Chefe do Departamento de Administração e um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada ou do
Corpo de Intendentes da Marinha ou
um (1) Funcionário Civil, de nivel
superior - Chefe do Departamento
Industrial.
IV - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acõrdo com a Tabela
de Lotação;
V - Praças do CPSA e do CPSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
VI - Funcionários civis do Quadro
do Pessoal Civil do Ministério da
Marinha, de acôrdo com a lotação
numérica respectiva;
VII - Pessoal Civil de outra ori ~
gem, admitido de acôrdo com a legisIação em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado de acôrdo com
a legislação em vigor.
Art. 6Q O Regimento Interno da
ImpN preverá as suas funções gratiffcadas, a fim de serem criadas na conformidade com a legislação em vigor.
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CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerats

Art. 7Q aste Regulamento será complementado por um Regimento Inter..
no, que deverá ser elaborado e aprovado de acôrdo com as normas em
vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias

Art. 89 Dentro de noventa (90) dias
contados, a partir da data da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Marinha, a
Diretoria de Administração da Marinha submetera à apreciação do Mlníatro da Marinha, via Diretor-Geral do
Pessoal da Marinha e Estado-Maior
da Armada, o projeto de Regimento
Interno elaborado pela Imprensa
Naval.
Art. 99 O Diretor da Imprensa Naval
fica autorizado a baixar os atos necessários à adoção das disposições do
presente Regulamento até que seja
aprovado o Regtmente Interno.
Brasília, 19 de julho de 1971. "_
Adalber.to de Barros Nunes, Ministro
da Marinha.
DECRETO N." 68.837 JULHO DE

DE

1

DE

1971

Concede à Cerâmica Santo Antônio
S. A. - CESA o direito de lavrar
argila no município de Recife, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
nos têrmos do Decreto-lei n.s 227, d~
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n. o 318, de 14 de março de 19B7,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cerâmica Santo Antônio S. A.
CESA,
concessão para lavrar argila, em
terrenos de propriedade de Fernando
Júlio de Albuquerque Maranhão, no
lugar denominado Leal de Barros,
bairro de Iputlnga, distrito e municíplo de Recife, Estado de Pernambuco, numa área de três hectares,
oitenta e três ares e trinta e oito
centiares (3,8338ha), delimitada por
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um polígono irregular, que tem um
vértice a doze metros (l2m) , no rumo verdadeiro de nove graus, trinta
minutos a nordeste (9.o30'NE) do
canto esquerdo da casa número 10
da Rua Leal de Barros e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
- trinta e quatro metros (34.m),
norte (N); trinta e dois metros e setenta centímetros (32. 70m), oeste
(W); vinte e sete metros e noventa
centímetros (27. semi, norte (N) ;
dezenove metros e oitenta centímetros (19.80m), este (E); cinqüenta e
dois metros e cinqüenta centímetros
(52.50m),

norte

(N); vinte e cinco

metros (25.m), este (E); sessenta e
cinco metros, e setenta centímetros
(65. 70m), norte (N); oitenta e cinco
metros e trinta centímetros (85.30
mi, este (E); treze metros e dez centímetros (13.10m), sul (S); cínqüenta e seis metros e cinqüenta centímetros (56.50m), este (E); quatorze
metros e cinqüenta centímetros ...
(14,50m), sul (S); sessenta e três
metros (63.m), este (E); setenta e
um metros e quarenta centímetros
(71.40m), sul (S); oito metros e setenta centímetros (8. 70m), oeste ...
(W); oitenta e um metros (81.m),
sul (S); oito metros e setenta centímetros (8.70m), oeste (W); vinte e
cinco metros e trinta centímetros ..
(25.30m), sul (S); vinte e quatro
metros (24.m), oeste' (W); nove metros (9. m), norte (N); sessenta e
cinco metros e cinqüenta centímetros
(65. 50m), oeste (W); dezesseis metros e vinte centímetros (l6.20m),
norte (N); cento e dez metros (110
m) oeste (W).
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nümero 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
n,s 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.° Se o concesstonárto não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Míneraçâo.

EXECUTIVO

Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá.
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1.0 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. :MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 68.838
JULHO DE

DE

2

DE

19.71

Concede à ceramíca Santo Antônio
S.. A.. - CESA o direito de lavrar argila, no município de Reci~
te, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n.O 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n," 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cerâmlca Santo Antônio S. A. - CESA,
concessão para lavrar argila em terrenos de propriedade de Fernando
Júlio de Albuquerque Maranhão, no
lugar denominado Bela Vista
Bairro de Iputinga, distrito e município de Recife - Estado de Pernambuco, numa área de sete hectares,
quarenta e cinco ares e onze centiares (7.451lha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a setenta e sete metros e clnqüenta centímetros (77.50m), no rumo verdadeiro de sessenta e seis
sudoeste (66.° SW), do canto oeste
(W), da casa grande da propriedade
Bela Vista, e os lados a partir dêste
vértice os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: - cento e dezoito metros e sessenta centímetros
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(l1S,60m) norte (N) cento e oitenta
e oito metros (l88,OOm) este (E), duzentos e noventa e três metros e oitenta centímetros (293,80m), sul (8);
trinta e três metros e oitenta centímetros (33,SOm) oeste (W), vinte e
cinco metros e cinqüenta centímetros (25,50m), sul (8), trinta e oito
metros e dez centímetros (38,lOm)
oeste (W), dezoito metros e trinta
centímetros (lS,30m), sul (8), cínquenta metros e vinte centímetros
(50.20m) oeste (W), vínte e quatro
metros e vinte centímetros (24,20m)
sul (8), cinqüenta e um metros e
cinqüenta centímetros (51,50m) oeste (W), sete metros e oitenta centímetros (7.80m) sul (8), oitenta e
seis metros e dez centímetros .....
(S6.10m) oeste (W), sessenta e dois
.
metros e trinta centímetros
(62.30m) norte (N), doze metros e
setenta centímetros (12.70m) este
(E), cinqüenta e oito metros e seten-ta centímetros (58.70m) norte (N),
vinte e sete metros e vinte centímetros (~7. 20m) este (E), cento e vinte
e sete metros (127.DOm) norte (N),
trinta e um metros e oitenta centímetros (31. SOm) este (E).
Parágrafo único Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
l't trntão, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
n,» 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do código
de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo. para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineravão.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6." Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N." 68.839 JULHO DE 1971

DE 2 DE

Retifica o artigo L" do Decreto número 42.576, de 7 de novembro de

1962.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n.o 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n.e 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. L" Fica retificado o artigo 1.",
do Decreto número quarenta e dois
mil quinhentos e setenta e seis ....
42.576, de 7 (sete) de novembro de
mil novecentos e sessenta e dois ..
(962), que passa a ter a seguinte redação: Fica outorgada a Minas
Antonina 8. A. - Produção e Exportação de Minérios de Ferro, concessão para lavrar minério de ferro.
em duas áreas distintas, nos lugares
denominados: Berrante (l.a área).
Bom Retiro e Mundo Nôvo (2.a
área). em terrenos de sua propriedade. distrito e município de Antonina.
Estado do Paraná. numa área total
de trezentos e vinte e sete hectares
oitenta e sete ares e cínquenta centíares (327.8750ha), e assim definidos
- l.a área - com cento e setenta e
dois hectares doze ares e cinauenta
centiares (l72,1250ha), delimitada por
um retângulo que tem um vértice a
seiscentos e vinte e nove metros e
dezenove centímetros (629,19m), no
rumo verdadeiro, de setenta e nove
graus. sete minutos e doze segundos
sudoeste (79º07,12" SW); do marco
de concreto cravado na confluência
do Rio Bandeira com o Rio Curitibaiba e os lados
divergentes dêsse
vértice, tem os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: - mil duzentos e setenta e cinco metros ....
(l.275m), norte (N); mil trezentos e
cínquenta metros (1.350m), este (E).
_ 2.a área - com quarenta e sete
hectares (47,OOha), é delimitada por
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um polígono irregular, que tem um
vértice a mil novecentos e trinta
metros (1. 930m). no rumo verdadeiro
de quatro graus nordeste (4QNE): do
marco de concreto cravado, na confluência do Rio Bandeira com o Rio
Curitibaiba, e os lados a partir dês-

se vértice têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (600m), norte (N);
duzentos metros (200m), este (E);
cem metros (100m), norte (N); quinhentos metros (50Gm), este (E); setecentos metros (700m), sul (8); setecentos metros (700m), oeste (W).
Art. 2.° A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.840
JULHO DE 1971

DE

2

DE

Concede à Cerâmica Santo Antônio
S.A. _ CESA o direito de lavrar
argila, no município de Recife, Estaao
Pernambuco.

ae

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada a Cerâmica Santo Antônio S.A. - CESA concessão para lavrar argila, em terrenos
de sua propriedade e de Maria Dolores Carpinteiro, no lugar denominado
Barbalho Grande, distrito e município
de Recife, Estado de Pernambuco,
numa área de dezoito hectares, trinta
e cinco ares e cinqüenta centiares ...
(18.3550 ha}. delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a trinta metros (30,00 m) , no 11lmO
verdadeiro de sessenta e seis graus e

vinte minutos nordeste (66 Q 20' NE),
do canto norte do prédio das instalações da Olaria Santa Maria e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
vinte metros e setenta centímetros
(20,70m), norte (N): cinqüenta e um
metros e vinte centímetros (51,20m)
oeste (W); quarenta e um metros e
quarenta centímetros (41,40m), norte
(N); quarenta e oito metros e setenta
centímetros (48.70m), oeste (W): quarenta e cinco metros (45m) , norte (N'):
cento e cinqüenta e cinco metros e
cinqüenta centímetros (l5550m) oeste (W); quarenta e um metros e trinta centímetros (41,30m), norte (N);
trinta e seis metros e setenta centímetros (36.70m) , oeste
(W); cinqüenta e três metros e oitenta centímetros (53,BOm) norte (N); quarenta e sete metros e setenta centímetros
(47,70m). oeste (W); cinqüenta e seis
metros e quarenta centímetros
.
(56.40m), norte (N): sessenta e seis
metros e setenta centímetros . _
.
(66.70m), este (E); cento e quarenta
e três metros e cinqüenta centímetros
1143,50m). norte (N); setenta e quatro metros p cinqüenta centímetros
(74.50m), este (E): cinqüenta p um
metros e vinte centímetros (51 20m).
sul (8): oitenta e três metros e dez
centímetros (83.10m). este (E): quarenta e três metros e dez eentímetroa
(43.10m), sul (8); oitenta e cinco
metros e setenta centímetros
.
(85.70m). este (E); nove metros e setenta centímetros (9,70m), norte (N);
cento e dezenove metros e sessenta
centímetros (119.60m). este (E); dezesseis metros e quarenta centímetros
06,40m), norte (N); sessenta e oito
metros (68.00m), este (E); cento e
noventa metros e cinqüenta centímetros (l90,50m). norte (N); cento e
três metros e vinte centímetros ....
(103,20m), este (E); sessenta metros
(60,00m), sul (8); trinta e um metros
e dez centímetros (31,10m), este (EJ;
quarenta e cinco metros e trinta centímetros (45,30m). sul (S); cinqüenta
e um metros e quarenta centímetros
(51.40m), este (E); dezoito metros e
setenta centímetros (18,70m), sul (8);
trinta e um metros e setenta centímetros (31.70m), este (E); quarenta
e cinco metros e vinte centímetros
(45,20m), sul (8); trinta e seis metros
e quarenta centímetros (36,40 fi),
oeste (W); vinte e três metros e vinte centímetros (23,20m), sul (8); quarenta e quatro metros e sessenta cen-

ATOS

tímetros (44.60m), oeste (W); vin~e e
sete metros (27,OOm), sul (S); trmta
e um metros e cinqüenta centímetros
(31,50m) oeste (W); vinte metros
(20,OOm), sul (S); vinte metros e se~
tenta centimetros (20,70m), oeste (W);
treze metros e vinte centímetros ....
(13,20m). sul (S); vinte e oito metros
e quarenta centímetros (28,40m) ;
oeste (W); cento e trinta e três metros e noventa centímetros (133,90m),
sul (S); vinte e nove metros e dez
centímetros (29,lOm), este (E); setenta e seis metros e quarenta centímetros (76,40m), sul (S); oitenta metros
e cinqüenta centímetros (80,50m), oeste (W); sessenta e um metros e cinqüenta centímetros (61,50m), sul ÇS);
cento e sessenta e dois metros e vmte
centímetros (162,20m) , oeste (W).
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número ....
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução número 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
número 4.425, de 8 de outubro de
1964.

Art. 30

Se

o concessionário não

cumprir qualquer das obrigações que

lhe mcumbem a concessão para Iavrar, será declarada caduca OU n!11~,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na for:n a
do artigo 59 do Código de Mineraçao.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mín.stérío das Minas.e Energia.
Art. 6Q Revogam-se as disposições
em contrárro.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 68.841 -

DE

2

DE

JULHO DE 1971

Concede à Cerâmica Santo Antônio
S. A. - CESA o direito de lavrar
argila, no municipio de São Lourenço da Mata, Estado de pernambucO.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decrete-lei número 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1q Fica outorgada a Cerâmica
Santo Antônio S. A. - OESA concessão para lavrar argila em terrenos de propriedade de Francisco de
Paula' Correia de Araujo Filho, Maria
.zurctõc do Amaral Correia de Araújo
e Maria do Carmo do Amaral Correia
de Araújo, no lugar denominado Engenho Timbi, distrito de Camaragíbe,
município de São Lourenço da Mata,
Estado de Pernambuco, numa área de
sete hectares, noventa e sete ares e
seis centrares (7.9706 na.) , delímltada por um polígono irregular que tem
um vértice a duzentos e vinte e três
metro (223 m) , no rumo verdadeiro
de vinte e nove graus (29Q) , nordeste (NE), do poste nc 13-5 da rêde
de alta tensão da Cia. Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sessenta e três metros ....
(63.00m), oeste (W); trinta e um metros (31.00m), norte, (N); trinta e
oito metros e quarenta centímetros
(38.40 m) , oeste (W); vinte e seis
metros (26.00 m) , norte (N), trinta
e três metros e dez centímetros (33,10
m) , oeste (W); vinte e seis metros e
vinte centímetros (26,20 m) , norte
(N); trinta e quatro metros (34,00m)
oeste (W); trinta e seis metros e
vinte centímetros (36,20 m) , norte (N); quarenta e sete metros
(47,00 m) , oeste (W); setenta e oito
metros (78,00 m) , norte (N); quarenta metros e setenta centímetros ..
(40,'10 m) , oeste (W); vinte e nove
metros e vinte centímetros (20,20m),
norte (N); sessenta e sete metros e
setenta centímetros (67,70 m) , oeste
(W); quarenta metros e sessenta c~n
tímetros (40,60 m) , norte (N); cínquenta metros e setenta centímetros
(50,'10 m) , oeste (W); vinte e cinco
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metros e dez centímetros (25,10 m) ,
norte (N)' sessenta e quatro metros
(6400 fi): oeste (W); cínquenta e
oit~ metros e cínquenta centímetros
(58,50 m) , norte (N); demito metros
(18,00

m) ,

leste (E); cinqüenta e três

metros (53,00 m) , norte (N); vinte
e um metros e oitenta centímetros ..
(21,80 m) , leste (E); quarenta e nove
metros e oitenta centímetros (49,80
m) , norte (N); dezenove metros e
cínquenta centímetros (19,50 m) , leste
(E); quarenta e sete metros e cínqüente centímetros (47,50 m) , norte
(N);

quarenta e cinco metros e trin-

ta centímetros (45,30 m) , norte (N);
trinta e dois metros e vinte centímetros (32,20 m) , sul (8); vinte e seis
metros e cinqüenta centímetros ....
(26.50 m) , leste (E); quatorze metros
e vinte
centímetros (14,20 m) , sul
(S); vinte e quatro metros (24,00 m) ,
leste OE; quinze metros e noventa
centímetros (15,90 m, sul (S) ;-vinte
e sete metros (27,00 m) , leste (E);
dezoito metros e setenta centímetros
(18,70 m) , sul (8); trinta e um metros (31,00 m) , leste (E); oitenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(87,50 m) , sul (8); vinte e quatro
metros e oitenta centímetros (24,80
m) , leste (E); vinte e sete metros e
trinta centímetros (27,30 m) . sul (S);
vinte e nove metros e oitenta centímetros (29,80 m) , leste (E); vinte e
seis metros e cinqüenta centímetros
(26,50 m) , sul (8); vinte e nove metros (29,00 m) , leste (E); vinte e
seis metros e trinta centímetros ..
(26,30 m, sul ('8); vinte e nave metros (29.00 m) , leste; vinte e quatro
metros e trinta' centímetros (24.30 mj ,
sul (8); vinte e seis metros (26,00 m)
leste (E); trinta metros e cinqüenta
centímetros (30,50 m) , sul (8); trinta
e três metros (33,00 m) , leste (E);
vinte e cinco metros e trinta centlmetros (25,30 m) , sul (8); vinte e
oito metros e quarenta centímetros ..
(28,40 mj , leste (E); cinqüenta e três
metros e cinqüenta centímetros ....
(53,'50 m) , sul (8); vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros (25,50m),
leste (E); cento e dezoito metros e
setenta centímetros (118,70 m) , sul
(8).

Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726 de 19 de fevereiro de 1963, e
da: Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

EXECUtIVO

Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tributos devidos à
União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de
julho de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
El\1lÍLIO G. MÉDIcI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.842 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Concede à Companhia Catarinense de
Cimento Portland o direito de lavrar calcário, no município de Camboriú, Estado de Santa Catarina.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. lQ Fica outorgada à Companhia Catarinense de Cimento Portland, concessão para lavrar calcário
em terrenos de sua propriedade e de
João Patricia e outros no lugar denominado sertão dos Macacos, distrito e
município de Camboríú, Estado de
Santa Catarina, numa área de doze
hectares e cinqüenta ares (12,50 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice a dois mil quinhentos e
v1nte e um metros e setenta e um
centímetros (2. 521,71m), no rumo ver-
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dadeiro de oitenta e três graus e vin-

te e cinco minutos sudoeste
.
(83Ç25'SW); do canto sudoeste (SW);
da Igreja Vila Nova Conceição, e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros
(250m), sul (S); quinhentos metros
(SOOm), oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m), norte (N) ;
quinhentos metros (500m), leste (E).
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução no 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2!? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Munlcípío
em cumprimento do disposto na Lei
nv 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se I,) concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na rorma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo, êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. Bv Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
15~9 da Independência e 83Çl da
República.
G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EM:ÍLIO

DECRETO N° 68.843 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Concede à Diatomita Catarinense
Ltda. o direito de lavrar diatomita, no município de Imbituba, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 81, item III, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n- 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n'' 318, de 14 de março de 19,67,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Diatomita Catarlnense Ltda., concessão para lavrar diatomita, em terrenos de
propriedade de Belarmino Jerônimo
da Silva, Hercilio Bento e Manoel
Bento da Silva, no lugar denominado Arroio, distrito e município de
Imbituba, Estado de Santa Catarina,
numa área de cento e noventa e um
hectares, cinquenta e nove ares e
sessenta e quatro centlares
.
(191,5964ha), delimitada, por um polígono irregular, que tem um vértice
no canto nordeste (NE); da casa de
Francelino Manoel Rosa e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e onze metros e setenta centímetros (111,70m), norte (N); duzentos metros (200m), este (E); cento e
noventa e sete metros e setenta centímetros (197,70m), norte (N); cento e cinquenta metros (150m), este
(E); cento e quarenta e oito metros
e trinta centímetros Cl48,30m), norte
(N); cento e cínquenta metros ....
(150m), este (E); cento e quarenta
e oito metros e trinta centímetros
(148,30m), norte (N); cem metros
(100m), este (E); noventa e oito
metros e noventa centimetros .....
(98,90m), norte (N); cem metros '"
(100m), este (E) noventa e oito metros e noventa centímetros
.
(98,90m), norte (N); cem metros '"
(100m), este (E); noventa e oito metros e noventa centímetros
.
(9a,gOm), norte (N); cem metros ..
(100m), este (E); noventa e oito metros e noventa centímetros
.
(98,gOm), norte (N); cem metros
(100m), este (E); noventa e oito
metros e noventa centímetros
.
(98,gOm), norte (N); cem metros
(100m), este (E); noventa e oito
metros e noventa centimetros
.
rsa.somi, norte (N) ; cem metros
(100m), este (N); noventa e oito
metros e noventa centímetros .....
(9a,gOm), norte (N); duzentos metros
(200m), este (E); cento e clnquenta
metros (Iêüm), sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta centímetros (148,30m), este (E); cento e cinquenta metros (150m), sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta
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centímetros (148,30m), este (E); cento e cinquenta metros (150m), sul
(8); cento e quarenta e oito metros
e trinta centímetros (l48,30m). este
(E); trezentos e dez metros (310m),
sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta centímetros (148,30m).
oeste (W); cento e cinquenta metros
(150m), sul (8); cento e quarenta e

oito

metros

e

trinta

centímetros

<148,30), oeste (W); cento e cinqüenta metros (150 m) , sul (8); cento

metros
e
e quarenta e oito
trinta
centímetros
(148,30
m) ,
oeste (W); cento e cínquenta metros
(150m), sul (8); cento e quarenta e
oito metros e trinta centímetros ...
(148,30m), oeste (W); cento e cin-

quenta metros (l50m) , sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta
centímetros (148,30m), oeste (W);
cento e cinquenta metros (l50m) , sul
(8); cento e quarenta e oito metros
e trinta centímetros (148,30rilf, oeste
(W); cento e cinquenta metros ....
(l50m), sul (8); cento e quarenta e
oito metros e trinta centímetros ...
(l48,30m), oeste (W); cento e ctnquenta metros (l50m) , sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta
centímetros (l48,30m), oeste (W);
cento e cinquenta metros (150m),
sul (8); cento e quarenta e oito metros e trinta centímetros (148,30m),
oeste (W); cento e cínquenta metros
(150 m) , Sul, (S); quinhentos e dez
metros e vinte centímetros (510,20
m) , Oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150 m) , norte (N); cento e
quarenta e oito metros e trinta centímetros (148,30 m) , oeste (W); cento e onze metros e setenta centímetros (111,70 m) , norte (N); cento e
doze metros e noventa centímetros
(112,90m), oeste (W); quatrocentos
metros (400m), norte (N); cento e
doze metros e noventa centímetros ..
(112,90m), este (E). Esta concessão
é outorgada .mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código não expressamente mencionadas nêste Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n« 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,

EXECUTIVO

na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Municipio
em cumprimento do disposto na Lei
nv 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir, qualquer das obrigações que
lhe incubem a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no .livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971; 1500
da Independência e 830 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.844 JULHO DE 1971

DE

2

DE:

Concede à Mineração Mata do cmtra
Ltda. o direito de lavrar grafita, no
município de São Francisco de Oliveira, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Mata do Cintra Ltda. concessão para
lavrar grafita em terrenos de propriedade de José Cambraia Diniz, no lugar denominado Fazenda Mata do
Cintra, distrito e município de .São
Francisco de Oliveira, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e
quarenta e cinco hectares, quarenta e
dois ares e quatro centdares
.
(145,4204ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
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seiscentos e setenta metros (670m), na
rumo verdadeiro de setenta e nove
graus quarenta minutos sudeste ....
(79940 SE), da confluência dos córregos Cintra e Invernada, e os lados
a partir dêase vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e cinqüenta metros (250m),
norte (N); sessenta e cinco metros
(65), oeste (W); quatrocentos e cinqüenta metros (450m), norte (N);
sessenta metros (BOm), este (E); trezentos e cinqüenta metros (350m),
norte (N); cem metros (100m), oeste
rwi : trezentos e cinqüenta metros
(350m), norte (N); quarenta e oito
metros (48m). oeste (W); quinhentos
e dezoito metros (518m), norte (N);
oitocentos e cinqüenta e três metros
(53m) , este (E); mil e oitocentos metros (1.800m), sul (S); trezentos metros (300m), oeste (W); cento e dezoito metros (118), sul (S); quatrocentos metros (400m), oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrlgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto no Decretolei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na rorma do artigo 59 do código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
1509 da Indep-endência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o

68.845 1971

DE 2 DE

JULHO DE

Concede à Companhia Siderúrgica
Paulista COSIPA, o direito de lavrar calcário,
no
município de
Salto de Pirtupora, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da. Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n." 227, de 28
dEI fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n,v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA
concessão para lavrar calcário, em
terrenos de propriedade de herdeiros
e sucessores de Francisco Ferreira
Prestes Filho, no lugar denominado
Bairro de Piraporinha, distrito e
município de Salto de Pírapora, Estado de São Paulo, numa área de um
hectare quarenta e cinco ares e trinta e sete centiares (1,4537ha), delimitada por um polígono irregular, que
tem o vértice n." 1 a 5 (cinco) metros,
no rumo verdadeiro de um grau nordeste (1.°NE), do centro da ponte eôbre o Rio Piraporlnha, e os lados a
partir dêsse vértice, os segu~ntes
comprimentos e rumos verdadeiros:
três metros e vinte e oito centímetros
(3,28m), norte (N) ; cinco metros
(õmj, oeste (W); nove metros e dez
centímetros rs.iomi, norte (N); seis
metros rerm, oeste (W); vinte e um
metros e dez centímetros (21,10m),
norte (N); quatro metros e oitenta.
centímetros (4,80m), oeste (W); oito
metros e dez centímetros (8,10m),
norte (N); trinta e seis metros e trinta e cinco centímetros (36,35m), oeste
(W); dezessete metros e oitenta centímetros (17,80m), norte (N); quatorze metros e cinqüenta centímetros
(14,50m), este (E); quinze metros e
dez centímetros (l5,10m), norte (N);
quarenta e um metros e noventa centímetros (41,90rn), este (E); quinze
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metros
e quarenta
centímetros
(15,40m), sul (8); trinta e sete metros e quarenta centímetros (37,40m).
este (E); dezesesis metros e vinte
centímetros (16,20m), sul (8); vinte e

nove metros e quarenta centímetros
(29,40m), este (E); dezessete metros
e oitenta centímetros (17,80m). sul
(8); trinta metros e oitenta centímetros (30 ,BOm) , este (E); dezesseis
metros e trinta centímetros (16,30m),
sul (8); vinte e oito metros e dez
centímetros (28,10m), este (E); doze
metros e trinta centímetros (12,30rn),
sul (8); vinte e um metros e sessenta centímetros (21 ,60m), este (E);
vinte e três metros e cinqüenta centímetros (23,50m), sul (8); oito me-

tros (Bmj, este (E); quatorze metros
(14m), sul (8); sete metros (7m),
este CE:); oito metros e oitenta centímetros (8,80m), sul (8); cinco metros
e sessenta centímetros (S,60m).,- este
(E); dezessete metros e trintá centímetros (l7,SOm), sul (8); treze metros e quarenta centímetros (lS,40m),
oeste (W); cinco metros (ôm), sul
(8); quarenta e quatro metros e oitenta e cinco centímetros (44,85m),
oeste (W); seis metros (Bm), norte
(N); vinte metros e noventa centímetros (20,90m), oeste (W); cinco
metros (Sm), norte (N); doze metrce
e noventa centímetros (12,90m), oeste
(W); seis metros e trinta centímetros
(6,SOm), norte (N); dez metros
(10m) , oeste (W); quatro metros e
setenta centímetros (4,70m), norte
(N); cinco metros e dez centímetros
(5,10m), oeste (W); quatro metros
e vinte centímetros (4,20m), norte
(NJ; cinco metros (õm) , oeste (W);
três metros e oitenta centímetros
(S,80m), norte (N); cinco metros
(õm) , oeste (W); três metros e quarenta e dois centímetros (S,42m), norte (N); cinco metros (Sm), oeste
(W); quatro metros e trinta centímetros (4,SOm), norte (N); cinco metros (Bm), oeste (W); quatro metros
e trinta centímetros (4,30m), norte
(N); cinco metros csrm, oeste (W);
quatro metros (ém) , norte (N); cinco
metros (Bm), oeste (W); três metros
e trinta centímetros (S,30m), norte
(N); cinco metros (õm) , oeste (W);
três metros e sessenta centímetros
(S,60m), norte (N) ; cinco metros
(õm) , oeste (W); quatro metros e
cinqüenta centímetros (4,50m), norte
(N); cinco metros (õm) , oeste (W);
três metros e cinqüenta centímetros

(S,50m). norte (N) ; cinco metros
(õm) , oeste (W); três metros e noventa centímetros (S,90m), norte
(N); cinco metros (5m), oeste (W);
três metros e cinqüenta centímetros
(S,50m), norte (N); cinco metros
râm) , oeste (W); três metros e oitenta centímetros (S,80m), norte (N);
cinco metros (5m), oeste (W); o vértice n." 66 (sescsnta e seis), situa-se
a sete metros e treze centímetros
(7.13m), no rumo verdadeiro de quarenta e quatro graus trinta minutos
nordeste (44°S0'NE); do centro da
mesma ponte sõbre o Rio Piraporinha. Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste
decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resoluçâotn." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei 1.038 de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150.0 da. Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO

NQ 68.846 JULHO DE 1971

DE 2 DE

Aproveita servidores em disponibili~
dade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
. tendo em vista que ao caso é de aplícar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2Q, do Decreto-Ieí número
200, de 25 de fevereiro de 1967, deereta:
Art. 19 Ficam aproveitados no Qua~
dro de Pessoal - Parte Permanente
- do Departamento Nacional de Es~
tradas de Ferro, no cargo de Guarda,
código GL-203.8.A, os seguintes ser~
vidores em disponibilidade, respeitado o seu regime jurídico anterior:
a) Osvaldo
Fortuna pitanga, do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda, em vaga decorrente da promoção de José Antônio da Costa;
b) Clementino Soares Wieneskl
e
Agildo Matos Barata, do Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, em vagas uecorrentes, respectivamente, da promoção
de Francisco Pereira Viana e Alvacelle Soares Lestro j
c) Manoel Rodrigues de Souza e
Rubens Coelho, do Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em
vagas decorrentes, respectivamente,
da exoneração de Reinaldo Waldeck
de Castro e da promoção de Haroldo
Pinto Leal;
d) Breno Albertassi e Pedro Galdlno da Cruz, do Quadro de Pessoal do
Hospital dos Servidores do Estado, em
vagas decorrentes, respectivamente, da
exoneração de José Joairany de Pafva e de Sebastião Rodrigues de Sou-

za.

Art. 29 Os órgãos de pessoal do Ml~
nistério 'da Fazenda, do Ministério co
Trabalho e Previdência Social, do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e do
Hospital dos Servidores do Estado remeterão ao do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores de
que trata o artigo 19.
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Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito adro!..
nlstratlvo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nure,
ilegal ou contrária a normas admtmstrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 êete Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário •
Brasília, 2 de julho de 1971;
150i? da Independência e 8SQ da
República.
EMÍLIO G. MÉDIet

Antônio Delfim Netto
Mdrio David Andreazza
Júlio Barata

DECRETO

Nv

68.847 1971

DE 2 DE

JULHO DE

Declara de utilidade pública a Associução das Damas de Caridade, com
sede em Imbituva, Estado do Paraná

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
8.720, de 1970, decreta:
Art. li? E' declarada de utíltdade
pública nos têrmos do artigo 19 da
Lei n9' 91 de 28 de agôstc de 1935,
combinad~ com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1~61, a
Associação das Damas de Caridade,
com sede em Imbituva, Estado do Paraná.
Art. 29 :tJ::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrárío,
Brasília, 2 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83i? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO Ni? 68.848 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à M aterniãade e
à Info,ncia Dr . t.ooes Rodrigues,
com sede em Caríntumha, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item III, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.

EXECUTIVO

DECRETO N9 68.850 JULHO

DE

2 DE

DE: 1971

32.594, de 1969, decreta:

Art. te E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo li? da
Lei nc 91, de

28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo to do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de

2 de maio de 1961, a

Associação de Proteçâoà Maternidade
e à Infância Dr , Lopes Rodrigues,
com sede em Carínhanha, Estado da
Bahia.

Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárlo,
Brasília, 2 de julho de 1971:
1509 da Independência e e~:) da
República.
EMÍLIO G. MÉDIC!

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.849

DE

2

DE.

JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública o Lar e
Educandãrio "Bezerra de Menezes",
com sede em soroeaca, Estado de
São Paulo.

Declara de utilidade pública a Associação de Caridade de São João nepomuceno, com sede em São João
teeoomuceno. Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
4.672, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com O· artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação de Caridade de São João
Nepomuceno, com sede em São João
Nepomuceno, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 68.851 -

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
31.128, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artdgo 19 da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1985,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Lar e Educandário "Bezerra de Menezes", com sede em sorocaoc, Estado de São Paulo.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150\1 da Independência e 839 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

JULHO

DE 2 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública a írmomdade da Santa Casa de Misericórdia
de Mauá, com sede em Mauá, eetaao
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
13.943, de 1970, decreta:

Art. 1Q E' declarada de utdlídade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mauá, com sede em Mauá
Estado de São Paulo.
'
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
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Brasília, 2 de julho de 1971;
150'? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.852 -

DE

2

DE

JULHO DE 1971

Declara de utiliàade PúbliCa a Sociedade Protetora da Casa Maternal
Amélia Leite, com sede em Aracaju,
Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
28.871, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada rle utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 tia
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935;
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Protetora da Casa Maternal
Amélia Leite, com sede em Aracaju,
Estado de Sergipe.
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua' publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 2 de
julho de 1~71;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

1'1
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Art. 29 üste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 2 de julho de 1971;
150<) da Independência c 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.854 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Declara de utilidade pública a Irmnsidade da Santa Casa de São Vicente
de Paulo de Terra Boa, com sede
em Terra Boa, Estado do Paranâ.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo
81, item lU. da Constituição e atendendo ao que consta do PrOCêSSO M.J.
9.023, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada doe t.tdüdade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto rte 1935
combinado com o artigo 19 do Regu~
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Irmandade da Santa Casa de São Vicente de Paulo de Terra Boa, com
sede em Terra Boa, Estado do Paraná.
Art. 21? :í!::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ,2 de julho de 1P71;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.853 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Declara de utilidade pública a União
Operâria Piripiriense, com sede em
Piripirí, Estado do Piauí.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição c atendendo ao que consta do Processo M.J.
36.748, de 1969, decreta:
Art. tv E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo jc do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
União Operáría Plrlpirlense, com sede
em Pírípírt, Estado do Pauí.

DECRETO NQ 68.855 JULHO DE 1971

DE

2

DE

Concede reconhecimento aos Cursos de
Letras e História da eacaauae de
Filosofia Dom José, ceara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Consttdtnçâo, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tende em
vista o que consta do Processo número
CFE-942-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos Cursos de Letras e História. da
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Faculdade de Filosofia Dom José,
mantida pela Diocese de Sob:ra~, sediada em Sobral, Estado do Ceará e
agregada à Universidade Federal do
Ceará.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de
julho de 1971:
1509 da Independência c 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.856 JULHO DE

DE 5DE

1971

Autoriza o funcionamento do Curso ee
Matemãtica da Faculdade ae rucsotia Ciências e Letras de Sâo José
do Rio ereto, S. P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constatutçào. de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nc
5.540, de

28 de

novembro de

19ü8,

alterado pelo Decreto-lei ue 842. de
9 de setembro de 1969, e ten-to em
vista o que consta do Processo no .
205.241 de 1971, do Ministério da Edu
cação e Cultura, Decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o íun ríonamento do Curso de Matemática da
Faculdade de Filosofia Ciências
e
Letras de São José do Rio Prêto. com
sede na cidade do Rio Prêto, no Estado de São Paulo, a partir de janeiro
de 1968.

Art. 2Q :€ste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
15(J~
da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MtDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.857
JULHO DE 1971

DE~'

DE

Autoriza funcionamento de Escola.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constttuicâo, de
acordo oom o disposto no artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro

de 1968, alterado pelo Decreto-lei ns
842 de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o que consta etc Processo nv
CFE - 1.894 de 1969, do Mínístérto
da Educação e Cultura, Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Iuncíonamento da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Passo
Fundo, em Passo Fundo, :'10 Rio Grande do Sul.
Art. 29 1!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçãc, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 5 de julho de :'971;
150'" da Independência e 83',1 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinh.o

DECRETO N9 68.858 JULHO DE 1971

DE

5

DE

Retifica o enquadramento dos cargos,
funções e empregos dos Quadros de
Pessoal - Parte Permanente - do
Conselho Nacanuü de Estatística e
do Conselho Nacional de Geoçrafía,
do Instituto Brasileiro de Geogratia e Estatística, e dá outras prom-

âências,

o Presidente da República, usando
das atrlbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 43
da Lei no 3.780, de 12 de julho ce
1960, o pronunciamento da Consultoria Geral da República no Parecer nv
I ·-052, de 13 de julho de 1970, e o que
consta dos Processos números 3.115-67
e 7.204-70, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, d-ecreta:
Art. 1Q Ficam retificadas, na rcrma
dos anexos, as relações numéricas e
nominais referentes às séries de classes de Oficial de Acmimstração, Técnico d-e Mecanização e Estatístico do
cuadro de Pessoal - Parte Permanente - do Conselho Nacional de Estatistica, e as relações nominais referentes às séries de classes de Escriturário do mesmo Quad.l'o de Pessoal S
órgão, e de Oficial de Admimstraçâo do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Conselho Nacional de
Geografia, integrantes do enquadramento dos cargos, funções e empregos
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica, efetuado de acôrdo com a
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Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960,
aprovado pelo Decreto rio 51.367, de 11
de dezembro de 1961, e alterado pelos
Decretos números 51.680, de 22 de janeiro de 1963, 52.101, de 11 de junho
de 1963, 52.419, de 29 de agôsto de
1963, 5~. 605, de 25 de fev-ereiro de
1964, 56.469, de 16 de junho de 1965,
53.851, de 15 de julho de 1966, 59.865,
de 26 de dezembro de 1966, 63.468, de
22 de outubro de 1968 e 65.914, de 19
de dezembro de 1969.
Art. 29 Os efeitos financeiros decorrentes da retificação prevista no artigo anterior prevalecem a partir de
19 de julho de 1960.
Art. 39 O Serviço Especial do Pesdos Quadros em Extinção da
Fundação IBGE apostílará os títulos
dos s-ervidores abrangidos por êste Decreto ou expedirá portaria declaratória aos que não os possuírem.
Art. 49 As alterações de enquadramento decorrentes da presente retificação não prejudicarão as readaptacõea já consumadas, devendo ser expedidas portarias declaratórias sôbre
as modificações havidas relativamente
à denominação do cargo e à classe e
nívej em que foi colocado o Iuncionárto atingido pela readaptaçâo .

soat

Parágrafo único. Nos casos em que

as alterações ocorridas importem Pro
revisão ou anulação do ato de readaptação já decretado, o Serviço Especial
do Pessoal dos Quadros em Extíncâo
da Fundação IBGE adotará as providências cabiveis para a devida correção.
Art. 59 As despesas com a execução
dêste Decreto serão atendidas pela dotação orçamentária específica destinada ao custeio dos Quadros de pessoal,
em extinção, da antiga autarquia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 69 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 7 de
julho- de 1971.
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DECRETO N9 68.859 JULHO DE 1971

DE

5

DE:

Renova a declaração de uuuaaae nablica a que se refere o Decreto n9
55.995, de 22 de 'abril. de 1965, pata
fins de desapropriaçâo pelo Deportamento Nacional de Obras Contra
as Sécas. da área de terreno neces..
seria à construçâo do açude
publico "Caxitore", no município
ae
Pentecoste, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Lhe confere
ar...
tigo ~1, item IH, da Constctuíçâo, e
nos termos do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, alterad, pela
Lei nc 2.786, de 21 de maio de ísss,
Decreta:

°

Art. 19 Fica renovada a deciaração
de utilidade pública a que se refere
Decreto nc 55.995, de 22 de abril de
1965 para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, da área de terreno
com 44.900.000
(quarenta e Quatro
milhões e novecentos mil metros" quadrados) -eorcscntaoa na planta que
com êste baixa, devidamente rubricada pelo Secretario-Geral do Ministério do Interior, necessária a conetrução do açude publico "Caxitoré'
no município de Pentecoste, Estado do
Ceará, cujos projeto e orçamento roram aprovados pela Pc-ta- 'a 1:.0 464
de 21 de julho de 1958, do antigo
Ministério da Viação e Obras
Publicas.

°

Art. 2 9 :!tste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contràrro
Brasília, 5 de julho de ~97I;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa caooiconn

DECRETO N9 63.860 JULHO DE 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de transmissão
a ser estabelecida no Estado de
Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, itero IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, re-

gulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de. 1954, decreta:
Art. P Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constí..
tuíçâo de servidão administrativa, as
áreas de terra situa Lias na faixa de
90 (noventa) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre a subestação de Pau Ferro, no município de
Igarassu, e a subestação ele Goianinha
no município de Goiana, Estado de
Pernambuco, cujos projetos e plan-

ta n,v 10.444, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME número
707.152-70.

Art. 2Q Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislacão vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo Iv
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor

da Companhia Hidro Elétrica do São

Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxíllares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via pratícáve1.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco poderá promover,
em Juizo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administra-

EXECUTIVO

tdva de caráter urgente, utilizando o

processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através da Lei nv 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 49 :/tste Decreto entrará em
vigor na 'data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.861 JULHO DE 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão.
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de transmissão
nos Estados de Minas Gerais e São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituiçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art.. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
até 57 <cinqüenta e sete) metros de
largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Poços de Caldas, na
munícípío de mesmo nome, Estado de
Minas Gerais, e a subestação de
Campinas, muníctpto de mesmo nome, no Estado de São Paulo, cujo projeto, foi aprovado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no processo M:M:E nc 709.772-70.
Art. 2Q Fica autorizada FURNAS
- Centrais Elétricas S. A., a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha. de transmissão referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão

ATOS DO PODER EXECUTIVO

administrativa necessária em favor
Centrais Elétricas
de FURNAS
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído a
emprêea concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas tekgráficas ou telefônicas auxiliares.
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurada, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas ae
terra a tingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível COm a existência da servídâc. abstenco-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles.
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 FURNAS Centrais Elétricas
S. A. poderá promover, em Juízo,
as medidas necessàrra- à constituiçã.. da
servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o process v
judicial estabelecido no Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações Intc oduztoas
através da Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 49 aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 5 de julho de 1971;
1500 da Independência e 839 da

Repúbü-ia ,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.862
JULHO DE 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para
fins "e constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de transmissão
no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista
disposto no artigo
151, letra. c, do Código de Aguas, re-

°

21

gulamentado pelo Decreto uc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins 'de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
até 57 (cinqüenta e sete) metros de
largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Campinas, no município de Campinas, e a subestação
de Guarulhos, no município de Guarulhos, Estado de Sâc Paulo, cujos
projetos e planta de situação número
REX-54.880, foram aprovados poc
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e
Energia
Elétrica, no processo MME número
709.77370.

Art. 29 Fica autorizada FURNAS
- Centrais Elétricas S. A. a pro':'
mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 19.
Art. ,39 Fica reconhecida a conveniência da constdtuiçac de servídâo
administrativa necessária em favor
de FURNAS
Centrais Elétricas
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à
emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de I'nhas telegráficas ou telefônicas auxütares.
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via nrabícável ,
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êlea,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 FUR~AS Centrais Dlétrtcas
S. A. poderá promover, em Juízo.
as medidas necessárias à constituição da' servidão admlmstratdve de
caráter urgente, utiüs.ando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei

22

ATOS

nv 3.365, do. 21 de

com

as

junho

..rcdíflcaçoes

de

1941,

... duzidas

i
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Art. 49 ãste Decreto entrará em
vigor na da Co

da

sua

publicação,

reovgadas as disposições em centrártc
Brasilía, 5 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.863 -

DE

5

DE

JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidáo,
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de tnmsmsssõo
nos Estados de Sâo Paulo e Rio de
Janeiro.

o Presidente da
.da atribuição que
tigo 81, item III,
tendo em vista o

República, usando
lhe confere o arda Constituição e
disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão ... «mínistratãva, as
áreas de terra situadas na faixa de
115 (cento e quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
Cachoeira Paulista e Nova Iguaçu,
nos munícípíos de Cachoeira Paulista e Nova Iguaçu, nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro. respectivamente, tendo sido o respectivo
projeto e planta de situação número
REX-57.586, aprovados por ato ro
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME nc 701.883-71.
Art. 29 Fica ..utorizada FURNAS
- Centrais Elétricas .3. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a couveníêncía da constituição de servidão

EXECUTIVO

admínist-atíva necessária em ravor
de FURNAS
Centrais Elétricas
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído e,
emprêsa concessionária de praticar
todos os atos «e construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas ....uxtuares,
bem -omo suas possíveis s.lteracões
ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da sel"vídão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2Çl FURNAS _ Centrais Elétricas
S. A. poderá promover, em Juizo,
as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa ue
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
através da Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 49 aste Decreto entrará eFl
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 dà
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.864 JULHO T1E 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de ccmetituiçtio de servidão,
uma faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão nos
Estados de Minas Gerais e Goiás.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 151.
letra c, do Código de Agua.s, regula-

ATOS
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men todo pelo Decreto nv 35.851, de 16

de julho de 1954, decreta:

Art. 19 Ficam decraradas de utihdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 80
(oitenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre a sub-estação de
Itumbíara, município de 'I'upaciguara,
Estado de Minas Gerais e a subestação da usina Cachoeira Dourada, no
município de Itumbiara, Estado de
Goiás, cujo projeto foi aprovado por
at., do Diretor-Geral do Departacnento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME n» 701.896-71.
Art. 29 Fica autorizada FURNAS centrais Elétricas S.A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1<.'.
Art. 3Q Fica reconhecida a con veníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária, em favor
de FURNAS - Centrais Elétricas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plan taçôes
de elevado porte.
§ 21? - FURNAS Centrais Elétricas S.A. poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nc 3.36,5,
de 21 de junho de 1941, com as modífícações introduzidas através da Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 49 ~6te necreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 5 de julho de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
~-

DECRETO N9 68.865
JULHO DE 1971

DE

5

DE

Retificar o artigo iv do Decreto número 47.008, de 13 de outubro de
1959.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo 19 do
Decreto número quarenta e sete mil
e oito (47.008), de treze (13) de outubro de mil novecentos e cinqüenta
e nove (1959), que passa a ter a se~
guínte redação: Fica outorgada à Sociedade Anônima Mármores Brasileiros - Sambra concessão para lavrar
mármore no lugar denominado Córrego propriedade da concessionária, distrito de Jacíguá, município de Cachoeíro do Itapemerim, Estado do Espírtto Santo, numa área de vinte e
seis hectares e dois ares (26,02ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice coincidindo com
o vértice número cinco (5) da área do
Decreto de Lavra no 45.549, de 5 de
março de 1959 e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: quatrocentos e
vinte metros (420m), dezoito graus
cinqüenta e oito minutos sudeste '"
(181?58'SE); quarenta e oito metros
(48m), oitenta e cinco graus e vinte e
um minutos sudoeste (85921'SW); duzentos e sessenta metros (260m), trinta e oito graus e dezessete minutos
noroeste (38917' NW); oitenta metros
(80m), quarenta e nove graus e quarenta e quatro minutos noroeste .....
(49944' NW); trezentos e vinte metros
(320m), quarenta e três graus e dez
minutos noroeste (43910' NW); setenta e oito metros e dez centímetros '"
(78,10m), sessenta e quatro graus e
doze minutos noroeste (64912' NW);
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setenta e cinco metros (75m) , setenta
e nove graus € trinta minutos sudoeste (79930' SW); duzentos e dois metros e cinqüenta centímetros
.
(202,50m), quatorze graus e dezoito
minutos nordeste (14918' NE); duzentos e trinta e três metros (233m), seis
graus e trinta e cinco minutos nordeste (6935' NE); trezentos e vinte e três
metros (323m), oitenta e três graus e
doze minutos nordeste (83°12' NE);
duzentos e treze metros (213m), dezesseis graus e sete minutos sudoeste

(16 907' SW); cento e sessenta e nove
metros (169m), cinqüenta e cinco
graus e trinta e sete minutos sudeste

(55937' SE); duzentos e set-enta e cín-

Co metros (275m) três graus e cinqüenta e quatro minutos sudeste
(3954' SE).

ArL 29 A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C
Registro dos Decretos de Lavra.. do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
ArL 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1509 da Indep-endência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.866 JULHO DE 1971

DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão no
Estado de Minas Gerais.
o Presíden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 151
letra c, do Código de Aguas, regula~
mentado pelo Decreto nv 35.851 de
16 de julho de 1954, decreta:
'

Art. te Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 20 (vinte) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a s-er estabelecida entre a Usina Rio de Pe-

dras, no munícípío de Itabírtto e a
subestação de interligação de Nova Lima, no município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, cujo projeto foi
aprovado por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME nv
708.138-70.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legtslação vígente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art , 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da.
Companhia Fôrça e Luz de Minas Ge~
rais, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, D8m como suas
possíveis alteraçôea ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
usa e gôzo das mesmas ao -que fôr
compatível- com a existência da ser~
vídão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles, os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Companhia Fôrça e Luz de
Minas Gerais poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas através da
Lei n Q 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 :itste Decreto entrará em Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRR''T'O

N.O 63.367 ,lULHO DE 1971

DE

5

DE

Concede (f, Cerâmica Santo Antônio
S.A. -- CESA o direito de lavrar
argila, no municipio de Recife, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n." 227, de 28
de tr-veretro de 1967 (Código de Mineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
n.' ;üli, d{' 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cerâmica Santo Antônio S.A. - CESA,
concessão para lavrar argila, em terrenos de propriedade de Fernando
Júlio de Albuquerque Maranhão. no
lugar denominado Sítio Lages, Bairro Iputínga, distrito e município de
Recife, Estado de Pernambuco, numa
área de nove hectares, oitenta e cinco
ares e oitenta e nove centiares
(9,8589ha), delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice a
cem metros e cinqüenta centímetros
(100.50m), no rumo verdadeiro de
trinta e oito graus e trinta minutos
sudoeste (33.0 3 0 ' S W ) , do prédio das
instalações da Cerâmíca Santo Antônio S. A ., e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e cinco
metros e sessenta centímetros
.
(205.60m), este (E); cento e trínta e
nove metros e oitenta centímetros
(139.80m), norte (N); quarenta e sete
metros e
cinqüenta centímetros
(47.50m), oeste (W); sessenta e sete
metros e vinte centímetros (67.20m),
norte tN); sessenta e quatro metros
e setenta centímetros (64.70m), este
(E); trinta e nove metros (39m),
norte (N); trinta e cinco metros e
quarenta centímetros (35.40m) este
(E); \ lute e sete metros e cinqüenta
centímel.ros (27.50m), norte (N);
trinta C seis metros e oitenta centímetros (36. 30m), este (E); quarenta metros e cinqüenta centímetros
(40. 50m), norte (N); cento e dezesseís metros e vinte centímetros
1116.20m), este (E); vinte e um metros e trinta centímetros (21.30m),
sul (8) ; oitenta e quatro metros
(34.m), este (E); sessenta metros e
quarenta centímetros (60.40m), sul
(S); trinta e nove metros e quarenta
centímetros (39.40m), oeste (W); se~
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tenta e um metros e trinta centímetros (71.30m), sul (S); trinta e um
metros e cinqüenta centímetros
(31. 50m), oeste (W) ; cinqüenta e
cinco metros e vinte centímetros
(55.20m), sul (8); oitenta e três metros e quarenta centímetros (33,40mJ,
oeste (W); oitenta e seis metros
(36m), sul (8); vinte e um metros e
vinte centímetros (21.20m», oeste
(W); cinqüenta e seis metros e oitenta centímetros (56.30m), sul (S); vinte e quatro metros e vinte centímetros (24.20m), oeste (W); sessenta e
dois metros e vinte centímetros
(62.20m), sul (8); dezenove metros e
quarenta centímetros <l9.40m), oeste
(W); cinqüenta metros (50m), sul
(1'5); quinze metros e cinqüenta centímetros 05.50m), oeste (W); trinta
e nove metros (39m), sul (8); quarenta metros e oitenta centímetros
_'<-40. 30m), oeste (W); cinqüenta e
quatro metros e quarenta centímetros
,54.40m), norte (N); setenta e três
metros
e
quarenta
centímetros
(73.40m), oeste (W); vinte e seis me
tros e quarenta centímetros (26 .êümr.
norte (N); cinqüenta e seis metros d
quarenta centímetros (56.40m), oeste (W); vinte e nove metros e quarenta centímetros (29.40m), norte
(N); cinqüenta e sete metros e trinta
centímetros (57. 30m), oeste (W); sete metros e setenta centímetros;
(7. 70m), norte '(N); trinta e dois me
tros e setenta centímetros (32.70m).
oeste (W); setenta metros e trinta
centímetros (70.30m), norte (1\1);
Parágrafo único. Esta concessão
flca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica oon
gado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei. os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Munícij.ío em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Códtgu
de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo t'
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subsolo para fins de lavra, na for.
ma do artigo 59 do Código de Mine-

te "(N); cinquenta metros (SOm), leste (E); vinte e três metros (23m),
norte (N); cínquenta metros (SOm),
ração.
leste (E); vinte e três metros (23m),
Art. fi.o A concessão de lavra terá
norte (N); cinquenta metros (SOm),
por t.ítulo êste Decreto, que será
leste (E); vinte e três metros (23m),
transcrito 110 livro C - Registro dos
norte (N); cínquenta metros (SOm),
Decretos de Lavra, do Departamento
leste (E); vinte e três metros (23m),
Nacional da Produção Mineral, do
norte (N); cinquenta metros (SOm),
Ministério das Minas e Energia.
leste (E); vinte e três metros (23m),
0
norte (N); cínquenta metros (SOm),
Art. 6. Revogam -se as disposições
leste (E); vinte e três metros (23m),
em contráxio.
norte (N); cinquenta metros (SOm),
Brasília, 5 de julho de 1971;
leste (E); vinte e três metros (23m),
150.° da Independência e 83.0 da
norte (N); cínquenta metros (SOm),
República.
leste (E); vinte e três metros (23m),
norte (N); cínquenta metros (SOm),
EMÍLIO G. MtDICI
leste (E); vinte e três metros (23m),
Antônio Dias Leite Júnior
norte (N); cínquenta metros (SOm),
leste (E); vinte e três metros (23m),
norte (N); trinta e cinco metros
DECRETO N° 68.868 - DE 5 DE
(3Sm), leste (E); vinte e três meJULHO DE 1971
tros (23m), sul (8); vinte metros
(20m), leste (E); cínquenta metros
Concede à Júlia Adam - Emprêsa
(SOm), sul (8); quarenta metros
de Mineração e Aguas Ltda. o di(40m), leste (E); cinquenta metros
reito de lavrar água mineral, no
(SOm), sul (8); quarenta metros
município de Iretama, Estado do
(40m), leste (E); cmquenta metros
Paraná.
(SOm), sul (8); quarenta metros
(40m), leste (E); cinqüenta metros
o Presidente da República usando (SOm), sul (8) ; quarenta metros
da atribuição que lhe conferé o artt(40m), leste (E); cinquenta metros
go ~1, item III, da Constituição, nos
(SOm), sul (8); quarenta metros
têrmos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
(40m), leste (E); clnquenta metros
fevereiro de 1967 (Código de Mine(SOm), sul (8); quarenta metros
ração), alterado pelo Decreto-lei nú(40m). leste (E); vinte e cinco memero 318, de 14 de março de 1967, detros (25m), sul (8); vinte metros
creta:
(20m), oeste (W); dez metros (10m),
sul (8); vinte metros (20m), oeste
ArL 10 Fica outorgada à Júlia
(W); dez metros (10m), sul (8); vinAdam - Emprêsa de Mineração e
te metros (20m), oeste (W); dez meAguas Ltda. concessão para lavrar
tros (lOm) , sul (8); vinte e dois meágua mineral, em terrenos de protros (22m), oeste (W); dez metros
priedade de JúLia Fabris Adam, no
(lOm), sul (8); vinte metros (20m),
lugar denominado Muquilão, distrito
oeste (W); doze metros (12m), sul
e município de Iretama, Estado do
(8); vinte metros (20m), oeste (W);
Paraná, numa área de quarenta e
quinze metros (lSm) , sul (8); trinta
seis hectares (46 ha.), delimitada por
metros (30m), oeste (W); vinte meuma poligonal, que tem um vértice a
tros (20m). sul (8); quarenta metros
quinhentos e vinte e dois metros ...
(40m), oeste (W); trinta metros
(S22m), no rumo verdadeiro de cín(30m), sul, (8); sessenta e cinco mequenta e quatro graus sudeste (S4°
tros (6Sm), oeste (W); trinta e cinco
8E), da confluência dos rios Laranmetros (3Sm), sul (8); setenta metros
jeiras e Formoso e os lados a partir
(70m), oeste (W); trinta e três medêsse vértice, os seguintes compritros (33m). sul (8); setenta metros
mentos e rumos verdadeiros: cln(70m), oeste (W) ; trinta metros
quenta metros (SOm)" leste (E); trinta e cinco metros (3Sm), norte (N);
(30m), sul (8); cinquenta e sete mecínquenta metros (SOm), leste (E);
tros (S7m), oeste (W); vinte metros
vinte e três metros (23m), norte (N);
(20m), sul (8); trinta e cinco metros
cinquenta metros (SOm), leste (E);
(3Sm), oeste (W); vinte metros ....
vinte e três metros (23m), norte
(20m), sul (8); vinte e cinco metros
(N); cínquenta metros (SOm), leste
(2Sm), oeste (W); dez metros (10m),
(E); vinte e três metros (23m) norsul (8); cem metros (100m), oeste
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(W); quarenta metros (40m), sul
cinquenta metros (50m), oeste
(W); vinte e cinco metros (25m), sul
(8); sessenta e cinco metros (65m),
oeste (W); trinta e cinco metros
(35m), sul (8); sessenta metros ....
(60m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), sul (8); clnquenta metros (50m), oeste (W); vinte metros
(20m), sul (S); cinquenta metros
(50m), oeste (W); trinta metros ."
(30m), sul (8); cento e doze metros
(112m), oeste (W); quatrocentos e
quarenta e cinco metros (445m), norte (Nl. Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mlneraçâo, além
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita. às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n'' 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto na Lei
n- 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Revogam-se as disposições
em contrário.
(8);

Brasília, 5 de julho de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.869 JULHO DE 1971

DE

5

DE

Retifica o artigo 19 do Decreto núm~
ro 37.829, de 31 de agôsto de 1955.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica retificado o artigo 19, do
Decreto número trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove (37.829), de
trinta e um (31) de agôsto de mil novcccntcs E. cinqüenta e cinco (1955),
que passa a ter a seguinte redação:
.Pica outorgada à Emprêsa de Mineração Lavras Santo Amaro Ltda. C0i1cessão para lavrar argila, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Bairro das Palmeiras. distrito e
munícíptc de Suzana, Estado de São
Paulo. numa área de vinte e um hectares e cinco ares (21,05 ha.j , delimitada por um polígono místilíneo que
tem um vértice na intersecção do Córrego das Jabcticabeíraa com o alinhamenta esquerdo da estrada de rodagem Ríbr irâo Pires ~ Suzana e os
lados a partir. dêsse vértice, os seguintes comnrímentos e rumos verdadeiros: seiscentos. e quatro metros e cínqüenta centimetroa (604,50m), quarenta e oito graus nordeste (489 NE); o
segundo lado é definido pelo segmento
retilíneo que parte da extremidade -to
primeiro lado descrito, com cinqüenta
e cíncu graus e quinze minutos noroeste (55 Q15. NW) até encontrar a margem direita do Ribeirão Taiassupeba;
o terceiro lado é representado pela
margem direita do Ribeirão Taiassupeba, trecho compreendido entre a extremídau- do segundo lado descrito e a
confluência do córrego .jaboticabeiras
com o Ríbeírâo 'I'aiassupeba: o quarto
e último lado é representado pela
margem direita do córrego Jabotica~
beiras. trecho compreendido entre a
referida confluência e o vértice de
partdda..
Art. 29 A presente retificação de Decreto será transcrita no livro C - Restsbrc dos Decretos de Lavra, do Departamento jcacíonal da Produção Mineral, do Mi;:listério das Minas e Energia.
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Revogam-se as disposíçôes

em .iontrárto .
Brasiüa. 5 de julho de
150'" da Independência e
República.
EMÍLIO G.

1971. 83!!

da

MÉDICI

AntbniCJ Dias Leite Júnior,

DECRETO N° 68.870

DE

5

DE

JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
Capela - Rio Largo, no Estado de
Alagoas.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:

Art. 1° Ficam declaradas de utilidade p-tblica, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinquenta) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a
subestação de Capela, no município
de Capela e a subestação de Rio
Largo, município de Rio Largo, Estado de Alagoas, cujo projeto foi aprovado por ato do Diretor-Geral do De .
partamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME número
707.151-70.
Art. 20 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1°,
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrtca do São
Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem

como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado.
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rór
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 20 A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco poderá promover.
em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa de caráter urgente utilizando o
processo judicía, estabelecido no Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através da Lei n." 2.786, de 21. de
maio de 1956.
Art. 4n 1tste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971;
150.0 da Independência e 63.0 da
República.
EMÍuo G.

MÉDICI

Antônio Dias: Leite Júnior

DECRETO N° 68.871
JULHç, DE 1971

DE

5

DE

Transfere da Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida, no Estado do
Paraná, para a Fôrça e Luz Coronel Vivida Ltda., a concessão para
produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica no município de
Coronel Vivida, naquele Estado, e
dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos
140 letra "b" 150 e 164 letra "b" do
Código de Águas. (Decreto número
24.643, de 10 de julho de 1934).
Considerando que os bens e instalações vinculados aos serviços de
energia elétrica do município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, foram investidos pela Fôrça e Luz Coronel Vivida Ltda. e a ela perten-
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cem, conforme o que consta do processo n- DAg. 673-58, do Departamento Nacional de .águas e Energia
Elétrica do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
Art. 10 Fica transferida para a
Fôrça e Luz Coronel Vivida Ltda., a
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica do "Salto da Ale. môa.", existente no curso d'água denominado Chopin, na divisa dos municípios de Coronel Vivida e Pato
Branco, no Estado do Paraná, concessão de que é- titular a Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida, em virtude do Decreto nv 44.464, de 5 de
setembro de 1958.
Art. 20 O aproveitamento destinase à produção, transmissão e distrfbuíção de energia elétrica para os
serviços públicos, de utilidade pública
e para comércio de energia, no município de Coronel Vivida, Estado do
Paraná.
Art. 30 A Concessionária fica autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição, bem como
proceder à ampliação da usina hidrelétrica instalada no local referido no
Art. 10 , tudo de acôrdc com os projetos aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no processo n." DAg. 673-58.
Art.
4 0 A Ooncessíonáría fica
obrigada a cumprir o disposto no
Código de Aguas, leis subsequentes e
seus regulamentos.
Art. 50 A Concessionária concluirá
as obras no prazo fixado no despacho de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com os mes-
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mos, com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
§ 10 A Concessionária ficará sujeita
à multa diária de Cr$ 221,00 (duzentos e vinte e um cruzeiros), pela
inobservância do prazo fixado, na
forma da legislação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 20 O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Diretor-Geral do Departamento Naoional de Águas e Energia Elétrica.
Art. 60 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 70 Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 80 A Concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A Concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio
ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 90 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 5 de julho de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DE

5

DE JULHO DE

1971

Abre ao Subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério do Plane'jamento e COordenação Gera~ o crédito
suplementar de Cr$ 14.000.000,00, para reiõrço de dotação consignada
no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União,
28.02 -'- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Cocr-
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denaçâo Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 14.000.000,00 (qua-

torze milhões de cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do

crs 1,00

Planejamento e Ocordenaçâo Geral
28.02.18.00.1.023 -

4. 1. 2. O -

Financiamento de Atividades e Projetos
Prioritários
Serviços em Regime de Programação Especial .
14.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00, a saber:
22.00 -

MINISTf:Rlü DAS MINAS E ENERGIA

c-s

1,00

22.08 - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
Projeto - 22.08.10.04.1.014
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou Aumento
de Capital em Emprêsas ou Entidades Industriais e Agrícolas
10.000.000
Projeto - 22,08.10.05.1.018
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas.............
2.000.000
Projeto - 22.01i.lü.Ob . .l.019
4.3.3.0 - AUXÍlios para Obras Públicas.............
1.000.000
Projeto - 22.08.10.05.1.022
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas......... ....
1.000.000
Total .

14.000.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
ErvrÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

68.873 -

JULHO DE

DE

5

DE

1971

Altera a área e estabelece os limites
do Parque Nacional do Araguaia.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem III, da Constituição, De-

creta:
Art. 19 A área e os Iírrütes do Parque Nacional do Araguaia, estabelecidos pelo Decreto nv 47.570, de 31 de
dezembro de 1959. passam a ser os
seguintes: área estimada - 450.00;)
hectares; limites - começa no extremo setentrional da Ilha do Bananal,
na confluência do Rio Araguaia com
o Rio Javaés, braço menor do Rio
Araguaia, Ponto Um; daí segue pela
margem esquerda do Rio J avaés até
H. mterseçâo da mesma mars-em com
O paralelo 109 5' de latitude sul, Ponto

D01s; daí

segue rumo oeste acompanhando aproximadamente á mesma
latitude, em linha quebrada ou sinuosa a ser devidamente carac'z.rízada
ate a interseção. desta linha com á
margem direita do Rio Araguaia,
Ponto Três; e ctaa segue pr>l"l -o s-vem
direita do Rio Araguaia, até o encontro com o extremo setentrional da
Ilha do Bananal, Ponto Um, fechando 0 perímetro.
Art. 2° I1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 2l? e 39 do
Decreto nv 47.570, de 31 de dezembro
de 1959 e demais disposições em contrárío.
Brasília, 5 de julho de 1971;
150l? da Independência e ô3l? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
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DECRETO N9 68.874 -

DE 5 DE

JULHO DE 1971

Aprova o Regulamento do Centro
Tecnico Aeroespacial e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o artigo 46 do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967 e o artigo 59 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 65.450, de
17 de outubro de J9.69, combinado com
o artigo 79 do Decrdeto nc 60.521, de
31 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o RegUiamenta do Centro Técnico Aeroespacial, que com êste baixa, assinado peio
Ministro de Estado da Aeronáutica.
Paragraro único. Em conseqüência
do disposto neste artigo e nos artigos 77 e 79 do Decreto nv 60.521, ce
31 de março de 1967, fica ativado, na
data da publicação dêste Decreto, o
Centro Técnico Aeroespacial.
Art. 2'? O Ministro da Aeronáutica
baixará, progressivamente, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias. após a publicação dêste Regulamento, os atos
necessários à reestruturação e ativaçâo dos órgãos subordinados ao Centro Técnico Aeroespacial. na forma do
Regulamento aprovado por êste Decreto.
Art. 39 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 5 de julho de 1971;
150 9 da Independência e
83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Márcio de SOuza e Mello

REGULAMENTO DO CENTRO

TECNICQ AEROESPACIAL
PRIMEIRA pARTE

Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 19 O Centro Técnico Aeroespacial (CTA), nos têrmos do artigo 16
do Regulamento aprovado pelo Deereto n» 65.450, de 17 de outubro de
1969, é o órgão que tem por finalidade realizar diretamente mediante
convênios, contratos e/ou outras formas de cooperação e intercâmbio:
1 - Pesquisas, desenvolvimento e
outras atividades ligadas aos assun-

tos aeronáuticos e espaciais nos setores da Ciência e Tecnologia;
2 - Fomento, coordenação e apoio
à-s atividades industriais dos setores
aeronáuticos e espaciais no Pais. nem
como exercer atividades de homologação nos referidos setores; e
3 - Promoção e estimulo para qualificação profissional, visando o fortalecimento do Poder Aeroespacial.
Art. 29 O Centro Técnico Aeroespacial (CTA) é diretamente subordinado ao Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento
<DEPED) •

Art. 3'? O Centro Técnico Aeroespacial é Unidade Administrativa.
CAPíTULO II

Conceituação
Art. 49 O Centro Técnico Aeroespacial WTA) nos têrmos do artigo 17
do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 65.450, de 17 de outubro ae
1969. tem a seguinte constdtuiçáo
geral:
1 - Direção;
2 - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA);
3 - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD);
4 - Instituto de Atividades Espacíais (IAE);
5 - Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFD;
6 - Instituto de Ensaios e Padrões
(IEP); e
7 - Campos de Provas e Laboratorios Isolados.
CAPíTULO In
Disposições Gerais

Art. 59 Compete à Direção do centro Técnico Aeroespacial:
1 - A promoção das medidas necessárias à consecução dos objetivos
da Política Aeroespacial Nacional, que
tenham sido fixados para o CT P..;
:d O planejamento, a orientação,
a coordenação e o oontrôle das ativrdades afetas aos Institutos e órgãos
subordinados;
3 - A realização diretamente, mediante convênios, contratos 'e/ou outras formas de cooperação e intercâmbio;
- pesquisas. desenvolvimento e outras atividades ligadas aos ussunbos
aeronáuticos e espaciais nos setores
da Ciência e Tecnologia;
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- Fomento, coordenação e apoio ás
atividades industriais dos setores ae~
ronáutdoos e espaciais no País;
- Exercer atividades de homologaçãc no campo aeroespacial;
- Promoção e estímulo para qualificação profissional, visando o fortalecimento do poder aeroespacial;
4 - O apoio auxiliar e admínstrativo necessário ao funcionamento dos
órgãos que constituem o Centro Te0nlcc Aeroespacial; e
5 - A manutenção e a supervisão
do Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva Técnica da Aeronáutica
destinado aos alunos do ITA.
SEGUNDA PARTE

Organização e Atribuições dos orçõos
CAPÍTULO I

Estruturação

Art. (;lO? A Direção do Centro Técnico Aeroespacial tem a seguinte comitituição:
1 - Diretor;
2 - Conselho de Direção;
3 - Gabinete; e
4 -- Vice-Direção.

Art. 7 9 Ao Diretor do CTA, além
dos encargos previstos especlfícamente na legislação e de outras atribuições que rorem cometidas, compete:
1 -- Dirigir, coordenar e COntrolar
cs órgãos integrantes do CTA, para
o cumprimento da finalidade preVista no artigo ic dêste Regulamento;
2 -- Orientar a elaboração dos orçamentos-programa e das propostas
orçamentárias dos órgãos constitutivos do CTA, consolidar e compatítulizar as propostas recebidas e apresentá-las, como um todo, ao Diretor-Geral do DEPEI>;
3 -- Admitir, contratar, demitir, Iicencíar, promover, conceder vantagens,
premiar, punir pessoal civil do CTA
e aprovar a respectiva tabela de salários, com base no mercado regional
de trabalho, obedecida ar legislação em
Vigor;
4 -- Propor ao Diretor-Geral do
DEPEI> as normas, os critérios, os
princípios e os programas relativos aos
órgãos constitutivos do CTA;
5 -- Aprovar e baixar normas .relativas às atividades do Centro Técnico Aeroespacial;
6 -- Assegurar o cumprimento das
normas, dos crttéríos, dOS princípios

EXECUTIVO

e dos programas oriundos das Dil'e~
ções dos Serviços ou das Diretorias e
aprovados pelo Ministro da Aeronàutica;
7 -- Assegurar o cumprimento nas
diretrizes do DEPED e fixar a orientação técnica, científica, educacíona..
administrativa, econômico-financeira e
díscíplínar a ser seguida pelo Centro
Técnico Aeroespacial:
8 -- Assegurar a prestação do apolo
auxiliar e administrativo necessário
ao funcionamento dos órgãos constitutivos do CTA;
9 -- Propor ao Diretor-Geral co
DEF'ED a atdvíaçâo dos Campos oc
Provas e Laboratórios Isolados; e
10 -- Firmar, mediante delegação.
contratos, convênios, acôrdos. ajustes
e outros Instrumentos de cooperaçac
e/ou intercâmbios, de interêsse do
CTA.

Art. 89 O Conselho de Direção é o
órgão Consultivo do Diretor do CTA
que o assessora e com êle coopera 110
planejamento das atividades e na orientação técnica e administrativa do
CTA.

Art. 99 O Conselho de Direção, presidido pelo Diretor do Centro Técnico
Aeroespacial, tem cama membros etctívos:
1 -- Vice-Diretor do Centro Técnico
Aeroespacial;
2 -- Reitor do Instituto -recnoicgícc de .Aeronáutica;
3 - Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento;
4 --'- Diretor do Instituto de AtIvIdades Espaciais;
5 - Diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial;
6 - Diretor do Instituto de Ensaios
e padrões; e
7 - Chefe da Assessoria 'rõcmco-

oientrrtca.

§ 1Q O Chefe do Gabinete exerce
as funções de Secretário do Conselho
de Direção.
§ 29 Por convocação e/ou solicitação do Presidente, poderão participar
das reuniões do Conselho de Direção,
Chefes de órgãos do CTA ou pessoas
relacionadas com o assunto em pauta.
Art. 10. O Gabinete, subordinado
diretamente ao Diretor. é o órgão que
tem por finalidade proporcionar-lhe
assessoria técnico-científica. jurídica e
de relações públicas e, também, assegurar apoio geral à Direção do CTA
nos setores de expediente, operações,
informações, investigação e justiça.
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Art. 11. O Gabinete tem a seguinte
constituição:
1 - Chefe;
2 - Secretaria;
::I - Assessoria -recníco-oientrnce:
4 - Assessoria Jurídica; e
::> Assessoria de Relações Públlcaso
Art. 12. Ao Chefe do Gabinete
compete dirigir, coordenar e centrolar as atividades de assessoramento e
de apoio ao Diretor do Centro Técnico
Aeroespacial, bem como secretariar as
reuniões do Conselho de Direção.
§ 19 A Assessoria Técnico-Cientifica compete a realização das atavídades relacionadas com planejamento,
a coordenação e o contrôle que visam
à
consecução dos objetivos cominados
como finalidade do Centro Técnico
Aeroespacial.
§ 29 A constituição e atribuições dos
órgãos integrantes do Gabinete constarã-o d-o Regimento Interno.
Art. 13. A Vice-Direção, diretamente subordinada: ao Diretor do Centro
Técnico Aeroespacial, tem por finalídade planejar, supervisionar, dirigir
coordenar e controlar as atividades
administrativas do Centro, inclusive
o provimento de meios necessários ás
atividades dos órgãos subordinados ao
CTA.

Art. 14. A vice-rurecão tem a seguínte constituição:
1 - Vice-Diretor;
2 - Divisão de Admínístração:
3 - Divisão de Infra-Estrutura e
Patrimônio;
4 - Divisão de Pessoal;
5 - Divisão de Saúde;
6 - Divisão de Segurança e COIUunícações ;
7 - Divisão de Material; e
8 -

CiPORAER-SJ.

Parágrafo único. Integra, também,
a vtce-tnreção, a Seçã-o Comercial do
CTA, criada pelo Decreto nv 37.513,
de '21 de junho de 1955, cuja orgaruzação e funcionamento se regem por
atos do Ministro da Aeronáutica.
Art. 15. Ao Vice-Diretor compete
dirigir, coordenar e controlar as att-:
vrdades administrativas de segurança
e de formação militar do Centro 'I'ecníco Aeroespacial.
Art. 16. Aos órgãos diretamente aubordinados ao Vice-Diretor, compete
a execução, dentre outras, das atividades de administração do pessoal, de

provisões, de subsistência, de pagamento do pessoal, de infra-estrutura.
de material, de serviços de segurança,
de transporte de superfície, de patrimônio. de comunicações, de guarda e
Vigilância necessárias ao funcionamento dos órgãos constitutivos do
CTA.

Art. 17. O Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva Técnica da
Aeronáutica, é uma subunidade que,
entre outras, se incumbe da missão de
proporcionar aos alunos do ITA, os
necessários meios para a prestação do
Serviço Militar.
Parágrafo único. As atribuições c
instruções de funcionamento do Centro de Preparação de Oficiais da. Reserva Técnica da Aeronáutica são
reguladas por atos do Ministro da
Acronãunce.
Art. 18. Os Institutos tntegrantea
do Centro Técnico Aeroespacial reger-se-âo por Regulamentos próprios.
Art. 19. Os Campos de Provas e
Laboratórios Isolados. diretamente subordinados ao Diretor do CT A, têm
por finalidade complementar o apoio
necessário à realização das missões
dos Institutos.
Parágrafo único. Os Campos de
Provas e Laboratórios Isolados serão
ativados mediante atos do Mlnístro
da Aeronáutica, por proposta do Drreter-Geral do DEPED, fixando-lhes
a sua constituição e atribuições específicas.
CAPíTULO II

Do Pessoal
Art. 20. O Diretor do CTA é OG··
cíal-General do Quadro de oüciais
Aviadores da Ativa, do pôsto de Major-Brigadeiro e de preferência com
curso de engenharia relacionado às
atlvídades do CTA.
Art. 21. O Diretor é o primeiro ordenador de despesas do CTA, podendo
designar outros ordena.dores de despesas para projetos e/ou atividades
atribuídas à sua unidade Administrativa.
Parágrafo único. Os demais Agentes da Administração são designados
pelo Diretor dentre os elementos de
sua Unidade Administrativa.
Art. 22. Os Diretores dos Institutos, exceto o Reitor do ITA, são Oficiais-Generais do Corpo de Oficiais da.
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Aeronáutica da Ativa, de preferência
com curso de engenharia relacionado
às atividades do CTA.

Parágrafo único. A Junção de Reitor é desempenhada por um professor
do ITA, designado pelo Ministro da

Aeronáutica por proposta do Diretor
do Centro Técnico Aeroespacial.
Art. 23. O Reitor do ITA e os Di-

retores de Institut?S serão indicados,
ao DEPED, pelo Diretor do CTA.
Parágrafo único. A indicação do

Vice-Diretor, do Chefe do Gabinete e
do Comandante do C:PORAER-SJ será

proposta

pelo

Diretor

do

CTA ao

DEPED.
Art. 24. O vtce-rnretor e o Chefe

do Gabinete do CTA são Coronéis do
Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa
diplomados no CUrso Superior de Co~

mando.
Art. 25. O Chefe da Assessoria Tecníco-Cíentífica é Oficial Superior do

Co~po de Oficiais da Aeronãutíca. ca
Ativa, c~m Curso de Pós-Graduação,
reconhecido pelo Instituto Tecnológico
de Aeronáutica.
Art. 26. Os Chefes de Divisão que
compõem a Direção do CT A são OHciais Superiores do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica da Ativa, e terão seus
postos e quadros definidos no Regimento Interno.
Art. 27. As funções de Assessores
da Direção e do Adjunto com encargos de assessoramento podem ser
exercidas por Servidores Civis, ou por
pe~so.as sem vil}culDoS com o Serviço
Público, obedecidos DoS requisitos de
qualificação exigidos para o Cargo ou
Função.
Parágrafo único. Excetuam-se do
disposto neste artigo as Chefias das
Seções encarregadas de Informações
e Segurança, Operações, Comunicações, Investigação e Justiça.
Art. 28. Os postos dos Chefes das
Seções da Direção do CT A serão definidos no Regimento Interno.
Art. 29. O Assessor Jurídico é bacharel em Direito, preferivelmente designado entre os Servidores civis do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 30. O pessoal ctvn lotado em
órgãos constitutivos do CTA, é classificado, de aeôrdc com a respectiva
especialidade e qualificação profissional, nas seguintes categorias:
1 - Corpo Docente;
2 - Corpo de Pesquíaadorea;
3 - Corpo Técnico, de nivel' superior;

EXECUTIVO

4 - Corpo Técnico;
5 - Corpo Técnico Admíntstratãvo' e
6 - Corpo Auxiliar.
Parágrafo único. As diversas gr aduações horizontais e verticais do pessoal Incluído nas categorias dêste artigo, bem como as condições de classificação, acesso e promoção, são fixadas pelo Diretor do CT A, obedecidas as normas em vigor, expressas noRegimento Interno.
Art. 31. As substituições eventuais.
rer-se-ão, respectivamente, dentro de
cada um dos órgãos citados neste Regulamento, respeitados o princi:.pio de
antigüidade e Os requisitos .exígtdoa,
para o cargo ou função.
Parágrafo único. O substituto eventual do Diretor do CTA é o OficialGeneral de maior hierarquia do Corpo
de Oficiais da Aeronáutica da Ati va,
em função no âmbito do Centro Técnico Aeroespacial.
TERCEIRA PARTE

Disposições Transitórias e Finais
CAPíTULO I

Disposições Transitórias

Art. 32. As atribuições díscíplmaree
do Diretor do Centro Técnico Aeroespacial são equivalentes às de Comandante de Zona Aérea, enquanto oassunto não fôr regulado.
Parágrafo único. As atribuições disciplinares do Vice-Diretor e do Chefe
do Gabinete são equivalentes às de
Comandante de Base, enquanto o assunto não fôr regulado.
Art. 33. A implantação integral da
Organização prevísta neste Regulamento e a conseqüente desativaçãodas estruturas previstas nos Regulamentes em Vigor, far-se-âo segundo
atos internos, baixados pelo Ministro
da Aeronáutica.
AI't. 34. O Diretor do Centro Técnico Aeroespacial, submeterá, ao Diretor-Geral do Departamento de Pe::;quísas e Desenvolvimento, a documentação que Vise atualizar as atribuições, as competências, as finalidades.
e o funcionamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva Técnica da Aeronáutica e da Seção Comercial do CTA, cogitados, respectavamente, pela: Portaria nv 4ti8/GM2.
de 14 de setembro de 1956 e pelo Decreto no 37.513, de 21 de junho de
1955.
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Art. 35. O Instituto de Ensaios c
Padrões, enquanto não fôr ativado,
terá suas atribuições desempenhadas
pelo Instituto de Fomento e Coordenação Industrial.
Art. 36. O Diretor do CTA, SUbmeterá, no prazo de 180 <cento e oitenta) dias após a publicação dêste
Regulamento, à aprovação do Ministro da Aeronáutica, através o Diretor-Geral do DEPED, o Regimento
Interno do CTA e a respectiva Tabela de Organização e Lotação.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno caberá ao Diretor do CTA baixar normas, atos ou
instruções reguladoras que se façam
necessárias à vida administrativa do
Centro Técnico Aeroespacial.
Art. 37. As minúcias de organização serão estabelecidas no Regimento
Interno, aprovado pelo Ministro da
Aeronáutica.
Parágrafo única. O CTA, na formá
do presente Regulamento, se regerá
por Tabela Básica' de Efetivo aprovada por ato Ministerial, até que a
discriminaçã-o da Lotaçã-o Funcional,
resultante do Regimento Interno, seja
estabelecida em Tabela de Organizaçã-o e Lotação.
Art. 38. O Centro Técnico Aeroespacial, por fôrça de sua constituíçac,
disporá, dentr-o do Instituto TecnOlógíco de Aeronáutica, de Corpo de Oficiais Alunos, congregando todos os alunos militares daquele Instituto.
DECRETO N° 68.875 -

Parágrafo único. O Diretor do
Centro Técnico Aeroespacial baixará
ato normativo, regulando a missão e
e a organização do referido Corpo de
Oficiais Alunos.
cAPÍTuLO 11

Disposições Finais

Art. 39. Os órgãos constitutivos 0.0
Centro Técnico Aeroespacial podem
ser desdobrados em Subdivisões, Seções e Subseções, de acôrdo com o
Regimento Interno, aprovado pelo MInistro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A diseriminaçáo
da lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotaçàc,
baixada pelo Ministrada Aeronáutica.
Art. 40. São funções de EstadoMaior as desempenhadas pelos Oficiais do efetivo do CTA, desde que
diplomados no Curso de Estado-Maior.
no Curso de Direção de Serviços ou
no Curso Superior de Comando.
Art. 41. 'I'ôda legislação aplicável
ao Centro Técnico de Aeronáutica permanecerá em vigor no Centro Técnico
Aeroespacial, até sua revisão, desde
que não colida com o presente Regulamento.
Art. 42. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento. - Marcio de Souza e Mello,
Ministro da Aeronáutica.
DE

5

DE

JULHO

DE

1971

AproV.2 as Tabelas ce Etapas, doe Complementos da Ração Comum e OAS
Rações operacumate das Fôrças Armadas, para o segundo semestre de
1971, e dá outras rrooiaências,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. lo Ficam aprovadas as Tabelas de Etapas e dos Complementos
da Ração Comum e das Rações Operacionais das Fôrças Armadas, erganizadas na conformidade co que preceitua o Art. 92 do Decreto-lei número
728, de 4 de agôsto de 1969 (CÓdIgO de Vencimentos dos Militares).
Art. 2' Par-a execução das referidas Tabelas, que se acham anexas a
êste Decreto, serão obedecidas, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica,
as Instruções de que trata o art. 2Q do Decreto nv 65.872, de 15 de dezembro de 1969.
Art. 3Q O presente Decreto terá vígéncía a partir de 19 de julho de
1971, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1971; 1509 da Jndependéncía e 83Q da República
G'. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Márcio de Souza e Mello
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COMISSAO DE ALIMENTAÇÃO DAS FÕRÇAS ARMADAS

Tabela de Etapa, d" Fôrças Arma.das

pml

custeio da Ração Comum

29 Semestre de 1971

FIXA
REGIÃO,

ZONA
~ANT_

"'A

TATIVO

00

DE

se

srS'I.'f!i
LOCALIDADE

QUANTj REF~~ QUA1l1I REF1RÇO TIPO rrIPüS TIPO
I
I e
IV
cervo ÇO DE TATIVO
E RAN a~~ R~X
!lI
DERAN RAN
cuõ
ROMÃ JORA~Õ
CHo

ORADÕ

CI}.

(b)

(a)

1

PARÃ, e TERRITCiRIO DO

ETAPA COMUM

VAR!AvEL

(o)

-

(d)

(o)

,

•

b

•

c
d

a ·e

3.24 1.08

1,62

2,43

4.32 4,86 5.67

2 MAtANHÃO.PIAUI e CEARA

2,79 0,93

1.40

2.10

3,72 4,19 4.89

RIO GRANDE DO NORTE.PA
RAfBA,PERNAMBUCO.ALAGO
3 AS e TERRITÕRIO DE FE~
NANDO DE NORONHA

2.76 0.92

1,38

2,07

3,68 4.14 4.83

4 SERGIPE. BAHIA e ABROlllO

-2.67 0,89

1,34

.2.01

3,56 4.01 4,68

DE
1itHg~ ~t~~~êA~ÂO e

1,95

3,48 3,92 4.56

AMAPA

2,61 0,87

1;31

TRINDADE
6 SÃO PAULO

2,58 0.86

1,29

1,95

3,44 3,87 4,53

7 PARANÁ e SANTA CATARlli

2,88 0,96

1,44

2,16

3,84 4,32 5,04

8 RIO GRANDE DO SUL
MINAS GERAIS (Exc~to
9 Triângulo Mineiro)

2 43

0,81

1,22

1,83

3,24 3,65 4,26

5

2,58 0,86

1,29

1,95

3,44 3,87 4,53

10 MATO GROSSO

2,37 0,79

1,19

1,77

3,16 ·3,56 4,14

DISTRITO 'FEDERAL,GOIAS
11 e TRIANGULO MINEIRO

2 46

n

82

1 23

1 86

3 2

, "

,

00

'62

,"

12

~~~ ZO~""A~:.!::~;~ -; E. RnR,,~: ~r
<

- NAVIOS, EM VIAGEM NO ESTRANGEIRO

- Quantitativo
Quantitativo

-

a-

3 69

4 32

4 8';

~ 6

PARA PAGAMENTO EH nÕLAR:

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

US$
d. Subsistê.ncia
d, Rancho
us
- Refôrço de' Rancho 00 Quantitativo de Rancho Majorado •• US!
us
- R~fôrço de Rancho Majorado
,
US$
Etapa Comum Tipo I
uss
Etapa Comum Tipo IX 00 !lI
US$
- Etapa Comum Tipo IV

--

s
s

2.04
0.68
1. 02
1.53
2.72
3.06
3.57
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P R - ESTADO-MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS
COMISSAO DE ALIMENTAÇÃO DAS FÔRÇAS ARMADAS
TABELA DOS COMPLEMENTOS DA RAÇÃO COMUM E DAS RAÇÕES
OPERACIONAIS PARA O 29 SEMESTRE DE 1

A

- GOMPLEMENTO

F Ô R

ç

1

MARINHA

1.1

EX~RCITO

AERONÃUTIC
MARINHA
EXgRCITO

AERONÃUTIC
MARINHA
EXERCITO
AERONÃUTIC
HARINHA

-E

S C O L A R

VALOR
C,$

ORGANIZAÇÕES l1ILITARES

A

- Escola

Navál

- Academia 'Militar

do, Agulhas NegraS-.

-- Academiad d~. Fôrçª A~:ca.
1.2. - Colegio Naval
- Escola d e Marinha Mercante
Preparatõriade Cadetes
-- Escola
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
de Comunicações
-- Escola
Escola d e- g a r g e rrt o s das Armas
Tecnico do Aeronáutica
-- Centro
E,scola Preparatõria do Cadetes do A,
1.3 - Escolas d. Aprendizes Marinheiros
- Centro d. Instruião de Guerra na Selva
do Educaçao Fisica.
-- Escola
Escola d. Instrução Especializada
- Escola de Especialistas da Aeronáutica
- Esco La ce Oficiais Especâal.Ls te s e de Infantaria de Guarà;
.4 - Escola d. Formaç~o d. Oficiais da Reserva
d. Formaçao do Reservistas Navais
-- Escola
Centro d. Recrutas do Corpó d. Fuz ileiros Nava i
Centro d. Instruç~o e Adestramento Aero-Naval
do Instruçao Almirante Marques Leão
-- Centro
de Instrução do Corpo de Fuz i1eiro sNavai
-- Centro
Centro d. Esportes da Marinha
Centro d. Instrução Almirante \landenkolk
d. Especia.lização para Oficiais
--- Curso
Escola d. Guerra Naval
d. Torpedos, Minas e Bombas
-- Escola
Escola d. Artifices

EX.fRCITO

Centros
- Reserva

e Núcleos d. Formação d. Oficiais

1,12

0,94

O 81

d

----- f~;~Hu~~ tltriE~~ld~e~~ignharia
- Centro
d. Estudo de Pessoal
d. ComandO e Estado-Haior da Aeronootica
-- Escola
Escola d. Aperf e Lç o ame n t o d. Oficiais da Aer2.
náutica
- Centro de Preparação de Oficiais da Rcserva
de Forma,ão de pilotos de Bombardeio qu
- Curso
funciona' no 19 59 Grupo de Aviação (sõmente p
ra alunos)
so d. F~rmação d. pilotos de Caça que
- Cur
fu,
e Lo na no 19/49 Grupo do Aviação ·(sõmente para
Co1egios Mili t a r e g
.
Escola d.
Exercito
Escola do ~~~~;iH~i~o
Escola d. Artilharia d' Costa o Artilharia A
ti-Aérea
Escola d. Comando e Ilsl;ado-Maior do Exercito

AERONÁUTICA

alunos)

O; 7
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TABELA DOS COUPLEMENTOS DA RAÇÃO COMUM E DAS RAÇÕES OPERACIONAIS
PARA O 29 SEM/lI
(continuação)

F Õ R

ç

A

~~H~I~O

AERON UTre

2.1

- TI

O S P I T A L A R

D I

S C R I M I

- n o e nt e s

N A

ç

V~:~R

Ã O

,oh regirpe hospitalar

0.79

3 - E S P E C I A L
MARINHA

E

.1 -

Lanche de bordo em aeronave

(mais de 6 horas)

AERONÃUTICA3.2 - Lanche de bordo em aeronave (de 3 a 6 horas)

4,29

MARINHA

3.3

MARINHA

3.4 - Navios Rebocadores de alto mar e Corveta(quan
do em viagem especifica de socorro ou em cstã
do de pronto)

8.61

-

- Tanques, Patrulhas e Varredores (em viagem)
~

Submarino (em viagem)

1,40

MARINHA

3.5 _ Unidades denominada 2 de Fronteiras, postos de
~r~gi~i~g~. Guarniçoes de Fernando de Noronha

MARINHA

3.6

Navios Hidrograf~cos e !arOle~ros ~em v~agem.
quando em efetivo serviço da especialidade)

0,94

MARINHA

3.7 - Pessoal embarcado,quando em viagem. prontidão
ou reparo fora de sede
_
- Pessoal envolvido diretamente em operaçoes aé
~~~~e~mo~~~~g~e~rrõdromos (nos dias em que

O 84

MARIN'HA

3.8 _ Pe~soal ge quarto ã noi~e,em viagem
- ~làr~i~!a~ ~as embaríatoes de dese~barque ~~
transporte o~ ~:s~~;peç~~a~d~o;~o~~~~~~i~inhos
- Tripulação de Lanchas dos navios hidrogrãfkos
(quando. em fainas d~ llvantamento •. a~astªdos
dos nav~os_sem poss~b~ ~dade de ut~l~zaçao
das refeiçoes principais
0,42

MARINHA

3.9

EX~RCITO E

Escafandristas e homens-ras
:

EXERCITO

AERONÃUTICll

0.97

-

~~i~cii:dá~t~~rinha
Organizações com encargos de Unidades Escola
Polícia do Exército
lQ Batalhão de Guardas
29 Batalhão de Guardas
19 Regimento de Cavalaria de Guardas
3Q Regimento de Cavalaria de Guardas
Batalhão de Guardas Presidencial
COl:lpanhia Especial de Transporte
Organizações Componentes da Brigada xeroee crcstr
Polícia da Aeronáutica (Subunidades)
Equipes de Paraquedistas do Serviço de
Busca
e Salvamento (PARASAR)
..

0,43

4 - R E G I O NA L

MARINHA

4.1.1
4.1. 2
4.2.1
EXERCITO
4.2 •.2
4.2.3
AERONAUTIC 4.3.1
4.3.2

Depositos
-- Diretoria

--

de Subsistencia supridores
de Intendência do Marinha

0 •.23
0,89

1,12

Organizaçoes Hilitares
u,~~
Estabelecimentos de Subsistência provedoresO,24
Diretoria de Subsistência
0.71
Orga niz.a çoes Mili t a re 5 (F • Manu t e nç ao deRarrllo).? ~ 4
Subdiretoria de Subsistência
0.68

1.12

B -

R A

-

ç O E S

JMARINHA, EXERCITO E AERONÁUTICA

1,12

O PERA C I O NA I S

~
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ATOS DO PODE~ EXECUTIVO

DECRETO N9 68.876
JULHO DE 1971

DE

6

DE

Concede autorização à Companhia tngram Marine me. para. operar. em
águas brasileiras, com o barco eepecializado "Ingram Derrick n9 2"
'"'-- ..:::-Barcaçã"'" com-'Guzndaste ........:-- de
nacionalidaàenorte-americana. n03
serviços que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item IH, da Constituiçâo e de

aeôrdo com o Decreto 63.164, de 28
de agôato de 1968, decreta:

Art. 19 ~ concedida autortzaçào no
companhia norte-americana Ingram
Marine Inc., para operar em águas
brasileiras CaL c barco especializado
norte-americana
de
nacionalidade
"Ingram Derrick nc 2" Barcaça
com Guindaste -, a serviço da firma Terminais Salínelros do Rio
Grande do Norte S. A. - TERMI.5A,
Sociedade de Economia Mista vínculatia ao Ministério dos Transportes,
mediante contrato entre as mesmas
celebrado para a construção do Terminal Salineiro de Areia Branca.

Art. 29 A autortzacâo de .rue trata
êste Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável, se necessário, à
realização ('Q~ trabalhos que forem
contratados com J. TERMISA.
Art. 39 aste Decreto entrara em vigor na data de zua publicação, ret-ogadas as disposições em contrário
Brasilia, 6 de julho -le 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto ae : trroe Nunes
Mário Javid Al1dreazza

DECRETO

NÇI

68.877 1971

DE 6 DE

JULHO DE

Altera àispo,<;ttivo do íceinuamento
Geral da Pretnâencià Social apro~
vado pelo Decreto n 9 60.501, de 14
de março de 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constltuíção, deereta:
Art. 19 Fica revogado D. § 29 do artigo 107 do Regulamento Geral da
Previdência Social. aprovado pelo Deereto nc 60.501, de 14 de março de
1967.

Parágrafo único. Os §§ 39 e 49 do
mesmo artigo passam a constituir ')3
§§ 29 e 39.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 r., julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Baratá

DECRETO

N° 68.878 JULHO DE 1971

DE

6

DE

Autoriza estrangeiro a adquirir o dominio pleno do imóvel que menciona, no Estado da Guanabara.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, número IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 205, do Decreto-lei ns 9.760, de
5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Tadashi Matsumoto, de nacionalidade japonêsa,
autorizado a adquirir o domínio pleno do terreno interior denominado
lote 29-A, da rua do Império, antiga
7 de Setembro, em Santa Cruz, no
Estado da Guanabara, conforme
Processo protocolado no extinto ....
IBRA, sob o número 6.230, de 1967,
apenso o de n" 41.222, de 1965, do MinistériO da Fazenda.
Brasília, 6 de julho de 1971; 1500
da Independência e 83° da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Círne Lima
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EXECUTIVO

PODER

DECRETO NQ 68.879 -

JULHO DE 1971

DE 6DE

Retifica e altera dispositivos do Decreto n9 64.041, de 31 de janeiro de 1969

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. I'" Os artigos 19, 29 e 49 do Decreto nv 64.041, de 31 de janeiro
de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 São redístríbuídas, nos' órgãos da Secretaria da Receita
Federal, 3090 (três mil e noventa) funções gratificadas de chefia,
assessoramento e secretaria dos extintos Departamentos de Arrecadação. de Rendas Aduaneiras, do Impôsto de Renda e de Rendas
Internas, com as seguintes denominações, fixação numérica e
símbolos de retríbulçào correspondentes:
órgão Central -

9 Chefes de Dívisáo ..

o

35 Assessores ....
22 Chefes de Serviço ..
4 Secretários . . .
o

o

o

o.

o

•••

o

o

o

•

o

•

o

•••••••••••••••••••

o

o....

o

•

o

o

••

o

(Quadro 1)

•

••

o

o

•

o

o

••

o

•••••

o

••••

•••••••••••

o

o

•••

o.

o

o

o

o

o

o

••••

•

o

o.

o

o

•

•

o

•

•

•

•••

l-F
2-F
2- F
5-F

•

•

o.

70
Superintendências Regionais da Receita Federal
(QUlUlro lI)

Superintendentes
Chefes de Divisão
Assessores . .
Chefes de Serviço ..
Chefes de Seção
10 Secretários . . .
30 Encarregados de Turma

10
50
40
55
145

o

••••••••••••

o

•••

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

•••••••

•

o

o

o

o

••••

o

o

o

•••

o'

o

•••

o

o

•

o

•••••

.

o

o

o

o

•

•

o

o

o

••

o

o

o

•••••

o

o

••

o

o

o

.....

•••••

o

o

o

o

•

_

•

•

•

•

•

o

o

•

o.

••••••••

•••••••••••••••••••

o

o

••••••

•

•

•

•

•

•

•

l-F
2-F
2- F
3-F
4-F
6-F
5-F

340
Delegacias da Receita Federal (Quadro 111)

50 Delegados .
112 Assessores .

50
470
50
754

o

o

o

o

o

••••••••••••••••••

••

o

o

o

••

o

o

o

•

o,,

Chefes de Serviço
Chefes de Seção
Secretários . .,
Encarregados de Turma
o

o

••••••••

o

o

o

o

o

••

o

••••

•••••

o

o

••

,

•

o

•

•

•

•

o

o

o

••

o

o

o

o

o

••

o

•••

o

o'

o'

o

o

o

•••

•

2- F
3- F

o

o

o

o

_.. .. .. .. .. ..
o

o

••••••

o

•••

o

•

•

•

•

3-F
4-F
6-F
6-F

1.486
Inspetorias da Receita Federal (Quadro IV)

18
65
166
13

Inspetores . ..
Chefes de Seção .
Encarregados de Turma
Secretários . . .
o

o

o

o

o

o

o

o

o

•••••••••

o

••

o.

o

o

o

o

o

o.

•••

o

o

o

.'.

o

o.

o

•••

o

...

o

o

o

o

o

o

o

••

o

•

o

o

o

••••

•

••••

o

o

o

o

o......

o

o

o

••

o

,

o

•

o

o

•

o'

3-F
4-F
6- F
7-F

262
Agências da Receita Federal (Quadro V)

91 Agentes . .
182 Encarregados de Turma ....
o

273

o

o

••••••••

o.

o'

o

o

o

•••

•

o

•••

o

o

••

o

o.

o...

o

•

o

o

•

o

o

•

•

•

4-F
6-F
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Postos da Receita Federal (Quadro V 1)

659 Chefes de Pâsto

.

4-F"

"Art. 29 Ficam à disposição do Ministro da Fazenda para redistribuição posterior pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, as
seguintes funções gratificadas com as denominações, fixação numérica e símbolos de retribuição correspondentes:
10 Chefes de Serviço
.
3-F
4-F
40 Chefes de Seção
.
32 Chefes de Agencia
.
4-F
17 Chefes de Põsto
_
.
4-F
120 Encarregados de Turma
.
6-F"
219

"Art. 49 O Ministro da Fazenda poderá autorizar a instalação
de mais 32 agencias da Receita Federal, além das mencionadas no
Anexo V. em localidades onde as necessidades dos serviços ° exijam".
Art. 29 Os quadros V e VI que acompanham o Decreto nc 64.041, de
31 de janeiro de 1969, passam a ter a seguinte composição:
QUADRO V
AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL

Quantidade 91

I

Designação

Unitário

Total

1
2

91
182

3

273

Unitário

Total

1

659

1

659

I
__

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

Encarregado de Turma

J

I
I

Total

1

I

QUADRO VI
POSTOS DA RECEITA FEDERAL

Quantidade 659

Designação

I
I

I
I

Chefe

1

I
Total

···

I
1

I
Art. 39 :€ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 6 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Antônio Deljlm Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 68.880 JULHO DE 1971

DE

DO PoDER

6

DE

Aproveita eeroíaores em disponibilidade e dá outras providências.

o Presírtente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição e
tende em vista que ao caso é de aplicar-se, por, analogia, o disposto no
artigo 99, § 2 9, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam aproveitados no eargo de servente, código GL-104.5, do

Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos Transportes, os seguintes servidores colocados

em disponibilidade em idêntico cargo

do Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (lFASE), respeitado

o regime jurídico anterior dos mesmos: Francisco Cândido Bezerra, José
Ribeiro de Aqutno, Josias José Ferreira, Manoel Ferreira Florentino,
Nestório Alves de Lima e Waldemar
Rocha de Carvalho, todos em vagas
constantes das Tabelas aprovadas pelo Decreto n 9 54 . 135, de 17, de agôsto
<

de 1964.

Art. 2Q O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Ministério dos Transportes, no
prazo d-e 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores
de que trata o artigo anterior.
Art. 39 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou 'revtsãc de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4.0 li:ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 6 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

EXECUTIVO

DECRETO N° 68.881 JULHO DE 1971

DE

6

DE

Redistribui, com a respectiva ocupante, cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas para
o Ministério dos Transportes, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1~ Fica redístrfbuldo, com a
respectiva ocupante, para o Quadrd
de Pessoal - Parte Permanente do
Ministério dos Transportes, 1 (um)
cargo de Contador, código
.
TC-302.20.A, ocupado por Zila Fernandes Rodrigues, integrante do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, mantido o
regime jurídico anterior da funcíonária.
Art. 2° A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância.
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 30 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as aêcas remeterá. no prazo de
30 (trinta> dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao do Ministério dos Transportes o assentamento
individual da servidora mencionada
no artigo 1°.
Art. 4° A ocupante do cargo ora
redistrfbuídc continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério dos Transportes consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do
disposto 'neste ato.
Art. 50 àete Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 6 de julho de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David 6ndreazza
José Costa Cavalcanti

ATOS DO PODEq EXECUTIVO

DECRETO N° 68.882 JULHO DE 1971

DE

6

DE

Redistribui, com os respectivos
ocupantes, para o' Ministério da
Agricultura, cargos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária. e dá outras providências.

Art. 5° úste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Çl da
República.
EMÍLIO G.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967,decreta:
Art. I'' Ficam redistríbuídos, com
'Os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial, do
Ministério da Agricultura, os seguintes cargos integrantes do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de CoIonização e Reforma Agrária, oriundos do extinto Instituto Brasileiro de
Reforma AgrárIa:
a) 1 cargo de
Administrador de
Põsto de Subsistência, nível 14,
ocupado por José Fernandes;
b) 1 cargo de Ajudante de Restaurante, nível 7, ocupado por Izabel
Teixeira Gomes;
c) 1 cargo de Auxiliar de Copa, nível 7, ocupado por Maria Anita Machado.
Art. 2° A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, Ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária remeterá, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao do Ministério
da Agricultura, o assentamento individual dos servidores enumerados no
artigo ·1°..
Art. 4° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Agricultura consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultante do cumprimento dêste ato.

43

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 68.883
JULHO DE 1971

DE

6

DE

Altera os decretos que menciona e eta
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item HI, ca Constítuíçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
56, da Lei no 3.780, de 12 de jutho
de 1960, e o que consta do Processo
no 2.149, de 1971, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
dos Anexos, as relações nominais
que acompanham os Decretos números 65.676. 65.677, 65.678, 65.679 e
65.680, todos de 29 de outubro de
1969, que aprovaram os enquadramentos do pessoal dos extintos Jns , untos
de Aposentadoria e Pensões.
Parágrafo único. Em decorrência
do disposto neste artigo ficam revistos os quantitativos das séries de
classes e classes singulares abrangidas, registradas nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 29 Os valores dos níveis de
vencimentos dos
cargos constantes
das relações nominais anexas são os
consignados na Tabela de Remnneração (Anexo IH) da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, reajustados
por leis posteriores.
Art. 39 Ficam reclassificados a
partir de 29 de junho de 1964, mautidos os respectivos ocupantes os cargosde nível superior constantes dos
Anexos mencionados no artigo 1Q dêste Decreto, na forma do artigo 99 da
Lei n Q 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 4Q Fica retificado, a contar
da publicação do Decreto-lei nc 299,

44

ATOS

DO PODER

de 28 de fevereiro de 1967, o enqua-

dramento dos servidores incluídos por
êste Decreto em séries de classes ou
classes singulares pertencentes e.o
Grupo Ocupacional P-l. 700,. -J.lediC';-·
na,
Farmácia e Odontologia - do

Quadro de Pessoal - Parte h;sp~cial
do Instituto Nacional de Previdência
Social, na seguinte forma:

I -

Pessoal amparado pela Lei uú-

mero 3.967, de 5 de outubro de 1961,

na forma das relações nominais anexas;
II - Pessoal beneficiado pela parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 19S2:
a)

os ocupantes dos cargos de As-

sistente de Enfermagem P-1701-13.A,
Auxiliar de Enfermagem P-1702-S-A
e Enfermeiro Auxiliar P-l. 706.8.A;

para Auxiliar de Enfermagem
P-1701.13.A;
b) os ocupantes dos cargos de Auxiliar de Necropsía P~1. 704.8.A para
Auxiliar de Necropsla P~1708.9~
c) os ocupantes dos cargos de Prático de Farmácia P-1702.8, para Prático de Farmácia P-1.702.10.A;
à) os ocupantes de cargos de Maspara Masaagtsta
sagista P-1709.8,

P-1704.1O.A;
e) os ocupantes dos cargos de Obstetriz P~17()8.11.A e Parteira Prática P-1711.8, para Parteira

P-1703.11.A.

Art. 59 Os cargos de Atendente
P-I. 703.7 e seus ocupantes são classificados como Atendentes P-l.709.9
a partir de 28 de fevereiro de 1967,
devendo ser suprimidos, automàtícamente à medida que vagarem de
acôrdo com o disposto no artigo 29,
parágrafo 19, do Decreto-lei número
299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 69 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram:
a) a partir de 19 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artdgo
19 da Lei nc 3.780, de 2 de julho de
1960;

b) a partir de 6 de outubro de 1961,
para o Pessoal abrangido pelo artigo
29 da Lei nv 3.967, de 5 de outubro
de 1961;

EXECUTIVO

'c) a partir de 15 de junho de ;'962",
para o pessoal abrangido pelo oarágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de.11 de junho de 196'2;
(J,) a partir de 1 de junho de 19t}1.
para os beneficiados pelo artigo 99
da Lei nv 4.345, de 26 de junho de
1964; e
e) a partir de 28 de fevereiro de
1967, para os beneficiados pelo Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro

de 1967.

Art. 79 Fica revogado o disposto no
artigo 39 do Decreto nv 65.676, de 29
de outubro de 1969, restabelecendose, em conseqüência, as disposições
do Decreto nv 51.398, de 30 de janeiro
de 1962, quanto ao Grupo Ocupacional AF-400 - Mecanização de .ascntório, e relativas ao enquadramento
das séries de classes que integram o
referido Grupo Ocupacional.
Art. 89 Nos casos de médicos em
regime de acumulação, o presente
enquadramento vigorará, para tonos
os efeitos, a partir da vigência da
Emenda Constitucional no 20, de 17
de maio de 1966, ou da data posterior em que os abrangidos vierem a
se colocar dentro do permissivo constitucional de exercício de dois cargos
ou empregos privativos de médico.
Art. 99 O disposto neste Decreto
não homologa situações funclonars
que, em virtude de sindícâníca ou mquértto administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
Vigor.
Art. 10. O órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos servidores abrangidos por êste Decreto
ou expedirá atos declaratc..c-c das
respectivas situações funcionais com
observância no disposto no artigo 99
da Emenda Constitucional nc 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 11. A despesa com a exec tçâo
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamento do Instituto Nacional de previdência Social.
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Art. 12. ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, i'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D, O. de 16 de
julho de 1971 (suplemento).
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Art. 49 A ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério do Trabalho e Previdência Social consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do disposto neste ato.
Art. 59 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República,
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO N9 68.884
JULHO DE 1971

DE

6

DE

Redistribui cargo, com r e s p e c t i ~ a..
ocupante, para o Ministério do Trabalho e previdência Social e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistrfbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, um cargo de
Díscotecárto, códtgo EC-310.8 ,A, com
a respectiva ocupante, Maria das Dôres Varela, integrante de idênticos
Quadro e Parte do Instituto Nacional de Previdência Social, mantido o regime jurídico da funcionária.
Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que através de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Previdência social
remeterá, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste ato,
ao do Ministério do Trabalho e Previdência Social o assentamento individual da servidora mencionada no
art. 19.

Júlio Barata

DECRETO N9 68.885
JULHO DE 1971

DE

6

DE

Dispõe sõbre medidas relacionadas
com a Reter-ma Administrativa e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 81, item IH, da Constituição, ueereta:
Art. 19 03 Ministérios crvis, no prazo de 90 (noventa) dias, promoverão
a reestruturação das Comissões Mínisteríals de Reforma Administrativa,
de que trata o Decreto nv 63.500, de
30 de outubro di' 1968, de forma a Integrá-Ias no sistema de Planejamento e Orçamento.
Art. 29 Sem prejuízo do esfôrço permanente de implantação dos princípios estabelecidos no Titulo XIII do
Decreto-lei nv 200, de 25 de feverei1'0 de 1967 (com a redação do Decreto-lei no 900, de 29 de setembro de
1969). as Comissões de Reforma Administrativa ocupar-se-êo, prmclpalmente, da eliminação de obstáculos à
execução dos projetos prioritários Incluídos nas "Metas e Bases para a
Ação do Govêrno".
Parágrafo único, Os Ministérios de·
senvolverâo, ainda, projetos específícos de reformulação dos serviços de
atendimento ao público para aumentar-lhes a eficiência.
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Art. 39 Para possibilitar o pleno
exercício das atribuições estabelecidas
no artigo anterior, dar-se-á prioridade absoluta ao cumprimento do Programa Intensivo de Treinamento íns-

tituído pelo Decreto nc 64.781, de 3
de julho de 1969.
Art.

49 AsComiSSôes Ministeriais

de Reforma
Administrativa ficarão
diretamente subordinadas aos Ministros de Estado ou aos Secretártos-Oerats, conforme dispuserem os atos de
sua constituição.
Art. 59 Os projetos de decreto que
alterem as atuais estruturas básicas
da Administração Federal Direta e
das Autarquias serão _encaminhados à
presidência da República pelo Minis-

tério Interessado, por intermédio do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 69 Os Regimentos Internos doe
órgãos da Administração Federal Di-

reta e os das Autarquias, depois de
examinados pelo Ministério do Plane[amento e Coordenação Geral, serão
expedidos por portaria do titular do
Ministério interessado e entrarão em
vigor na da ta de sua pUblicação no
Diário Ofícuü.
Parágrafo único. Os Regimentos Internos de que trata êste artigo serão
em conso ..
elaborados estritamente
nâncía com as novas estruturas básicas dos Ministérios a que se referirem e deverão consubstanciar símpIificação das estruturas existentes, e
redução significativa dos custos operacionais.
Art. 79 O Ministério do Planejamen to e Coordenação Geral, no desempenho da atribuição contida no
artigo 147, do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 1967, prestará
a
assistência técnica que lhe rôr solicitada pelo Ministério interessado, di ..
retamente ou na forma prevista no
artigo 153 do mesmo Decreto-lei, atra-

vés de convênios com entidades

ou

pessoas de reconhecida idoneidade (3
comprovada capacidade nos assuntos
de que tratam os artigos 145 e '146 do
mencionado diploma.
Art. 89 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o artigo 19 e seu parágrafo único do Decreto nc 60.636, de 26 de
abril de 1967, o Decreto nc 62.459, de
25 de março de 1968, e demais dispo..
síçôes em contrário.
Brasília,
6 de
julho de 1971;
150Q
da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Aaomerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mario Gibson Barboza
Antômo Delfim Netto
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Marcia de Souza
F. Rocha Laçóa

e Mello

Marcus Yínicius Pratint de
Moraes
Antémío Dzcs Leite Junior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO

N9

68.886

JULHO DE

DE 6

DE

1971

Cria no Ministério da Aeronáutica, a'
Meà<llha "Bartolomeu de Gusmão":
e dá outras providências.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artd-.
so 81, item IIJ, da Constituição; e

- Considerando o que expôs o Ministro da Aeronáutica sôbre a conve-.
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níêncía da instituição de uma medalha com a finalidade de premiar
aquêles que tenham prestado serviços
apreciáveis ao Ministério da Aeronáutica;
- Cone'derando que o Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão foi um
insigne brasileiro que se tornou por
seus trabalhos e realizações no campo
da aerostaçâo, um dos precursores da
Aviação, motivo por que deve ser cultuado como paradlgna de dedicação,
zêlo e amor à Aeronáutica, decreta:
Art. 19 Fica criada, no Ministério
da Aeronáutica, a medalha "Bartolomeu de Gusmão" para premiar aquêles que hajam prestado ou prestarem
apreciáveis serviços àquele Ministério.
Art. 29 .As características da Medalha "Bartolomeu de Gusmão" são permanentes e obedecem às seguíbnes indicações:
I - Anverso: Medalha circular de
35 milímetros de diâmetro, em bron-

ze, tendo ao centro, circundada pela
expressão "Bartolomeu de Gusmão", a
efígie do Padre Bartolomeu Lourenço
de Gusmão, apoiada sôbre duas asas
estendidas.
11 - Reverso: A figura da "Passarola" circundada pela expressão "Mínistérío da Aeronáutica" e pela data
oficial de ascensão do engenho
.
"7~8-1709"; na parte
inferior duas
asas estendidas.
lU - Fita de sêda chamalotada, de
35 milímetros de largura e 4 centíme-

tros de comprimento, de azul celeste,
tendo ao centro uma lista branca de
4 milímetros e orlada de verde e amarelo, com 2 milímetros de largura,
cada uma. A barreta é da mesma fita
da medalha com 10 milímetros de i:J"ltura. Botão de lapela também da
mesma fita.
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Art. 39 A concessão da medalha
rar-se-á por ato do Ministro da Aeronáutica, mediante proposta do chefe do Estado-Maior da Aeronáutica,
do Inspetor-Geral da Aeronáutica, do
Comando Geral do Ar, do Comando
Geral do pessoal, do Comando Geral
de Apolo, do Diretor do Departamento de pesquisa e Desenvolvimento, do
Diretor-Geral do Departamento de
Avíaçâo Civil e do Chefe do Gabíneta
do Ministro.
Art. 4Çl O Ministro da Aeronáutica
baixará instruções regulando o critério para a concessão da Medalha
"Bartolomeu de Gusmão".
Art. 59 Publicada no Diário O jicial
a. Portaria de concessão, o Ministro
expedirá o competente diploma.
Parágrafo único. A entrega das medalhas, com os respectivos diplomas,
será feita em solenidade presidida por
Comandante, Chefe
ou Diretor de
uma Organízaçâo da Aeronáutíva e
levada a efeito em uma data significativa para a organização ou para.
a Aeronáutica.
Art. 69 É permitido, nos uniformes
militares, o uso da Medalha "Bartolomeu de Gusmão".
Art. 79 As despesa-s deeorren tes da
execução do presente Decreto correrão por conta de verba própria do Ministério da Aeronáutica.

Art. 89 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMíLIO G. MÉDICI
Márcio de Souza e Mello
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DECRETO

N9 68.887 JULHO DE 1971

DE

8

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis e de Aaministração de Emprêsas - Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artdgo 81, item IlI, ~a Constdtuiçâo, de
acordo com o artdgo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968_ alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo nc
.
CFE - 994 de 1967, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Cíêncíaa
Contábeis e de Administração de Emprêsas, mantida pela Fundação 'I'écmcc-rsõucaconea Souza Marques, sedíada no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de juLho de 1971;
:50 9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.888 JULHO DE 1971

DE

8

D!l;

Altera o Quadro cnsco de Pessoal da
Universidade
Federal
do
Para,
aprotxuio pelo Decreto n° 64.187, de
11 de março de 1969.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constrtuíção, e
tendo em vista o disposto no art.ígo
56 da Lei ns 3.780, de 12 de julho etc
1960, combinado com o Decreto UU:
mero 67.326, de5 de outubro de 197ú,
decreta:
Arb. 1° Fica alterado, na forma (tu
anexo, o Decreto n" 64.187, de 11 de
março de 1969, que aprovou o t~ua
dro único de Pessoal da Unlversldade Federal do Pará, a fim de reestruturar cargos em comíssâo e funções gratificadas, e incluir outro".
destinados a ajustá-los à Reforma
Universitária,
consubstancíada
no
Decreto n" 65.880, de 16 de dezembro de 1969.
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Art. 2° A Divisão de Pessoal na
Universidade Federal do Pará, em
consonância com o disposto no artigo 5° do Decreto n'' 67.326, de 5
de outubro de 1970, que dispõe sôbre
o Sistema de Pessoal Civil da Admí.
nlstração Federal
(SIPEC),
fica
transformada em Departamento ce
Pessoal, diretamente subordinado ao
Reitor, integrado da Dlvíaâo de Legislação e Contrôle de Cargos e Em ..
pregos e da Divisão de Aperfeíçorcmente, conforme consta do Anexo.
Art. 3° Em decorrência do disposto
no artigo 20 da Lei n'' 4.363, de ~~
de novembro de 1965, artigo 31 do
Decreto-lei n'' 81, de 21 de dezembro
de 1966 e artigo 3° do Decreto-lei numero 1.121, de 31 de agôsto de 1970,
fica retificado O' Estatuto aprovado
pelo Decreto n" 66.539, de 7 de maio
de 1970, para consignar-se que, além
das atribuições estatutár-ias e regjmentais, compete ao Vice-Reitor a
supervisão e coordenação adminístrativa da Universidade.
Art. 4° O Departamento do Pes...
soal da Universidade apostilará os
titulas dos funcionários abrangidos
por êste Decreto.
Art. 5° A despesa com R execuçao
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade
Federal do Pará.
Art. 6° âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971~
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D,O. de 12-7-71.
DECRETO

---

N9 68.889
JULHO DE 1971

DE 8

DE

Declara de utilidade pública o Centro
de Educação Técnica e Cultural,
com sede em Recife, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 16.347, de 1970, decreta:

50

ATOS

Art.

~ÇI

DO PODER

E' declarado de utilidade

pública, nos têrmos do artigo 1('1 da

Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
50.517, de 2 de maio de 1961, o Centro
de Educação Técnica e Cultural, com

sede em Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2'? aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
da Independência e 839 da
República.
~5{)Q

EMíLIO

Alfredo

G.

MÉDICI

Buzaid

DECRETO N9 68.890 -

DE

8

DE:

EXECUTIVO

tigo 81, item TIl, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei no
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo nc CFE 1. 720 de 1970, do Ministério da Edu-

cação e Cultura, Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Estudos Sociais-licenciatura do 1'? ciclo, da Faculdade "Auxilíum" de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, Estado ge
São Paulo.
Art. 29 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

JULHO DE 1971

EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Declara de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia do Pará, com
sede em Belém, Estado do Pará.

o Presidente da Repúb-lica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. n.v 59.828, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
púb-lica, nos têrmos do artigo 19 da
Lei n.s 91, de 28 de agõsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ..
50.517, de 2 de maio de 1961,
a
Santa Casa de Misericórdia do Pará,
com sede em Belém, Estado do Pará.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
15{)Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

Alfredo

G. MÉDICI
Buzaid

DECRETO N,» 68.891 JULHO DE

DE 3 DE

1971

Autoriza o funcionamento do Curso àe
Estudos Sociais-Licenciatura do 19
Ciclo, da Faculdade "Auxilium" oe
Filosofia, Ciências e Letras de Lins,
SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contare c ar-

DECRETO

N9 68,892 JULHO DE 1971

DE 8 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Aamimetrauoas,
com os cursos de Administração ae
Emprêsas e Ciências Contábeis, no
Município de Joinville se.

o

Presidente da Repúb-lica, usando

das atribuições que lhe contere o ar-

tigo 81, item ur da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do PrOCe5S0 nc ., .. ,.
102.118 de 1971, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. ~º E' concedida autorização
para funcionamento da Faculdade de
Ciências Administrativas de Joinville,
mantida pela Fundação Joinvillense
de Ensino, no Município de .Joinvtlle,
Estado de Santa Catarina, com os cursos de Administração de Emprêsas e
Ciências Contábeis.
Art. 2\1 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repúb-lica,
EMÍLIO

G.

MÉDICl

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N9 68. 893 JULHO DE 1971

DE 8 DE

Concede à emprêsa The Coca-Cola
Export Corporation autorização para
continuar a funcionar na República
Federativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e
nos têrmos do Decreto-lei no 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1Q E' concedida à emprêsa
The Coca-Cola Export Corporation,
cujo objetivo social é o comércio e a
indústria de bebidas refrigerantes,
com sede na cidade de wtlmíngton,
Condado de New Castle, Estado de
Delaware, Estados Unidos da América,
autorizada a funcionar através de DE::eretos Federais, o último dos quais
sob o nv 67.816, de 15 de dezembro
de 1970, autorização para continuar
a funcionar na República Federativa
do Brasil, com o capital destinado àa
operações da filial brasileira elevado
de Cr$ 5.145.7;:;·2,00 (cinco milhões,
cento e quarenta e cinco mil, seteDECRETO NQ 68.894 Aprova

centos ecinquenta e dois cruzeiros)
para Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões
de cruzeiros), em virtude de:
a)
Valores recebidos de outras emprêsaa
das quais é acionista e cotista; bJ
Incorporação por meio da correção
tnonetárla, nos têrmos da Lei nc ..
4.357, de 16 de julho de 1964;
c)
Incorporação de reservas dos anos de
1969 e 1970, consoante resolução adotada por sua Diretoria. em reunião
realizada a 17 de novembro de 1970,
mediante as cláusulas que
a êste
acompanham, assinadas pelo Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
.vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
':'509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO O.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DE 8 DE JULHO DE 1971

o Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial nas
Fôrças Armadas em 1972

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lI!, da Constituição ade conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 26 do De ereto nv 57.654, de 20 de janeiro de
1966, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Plano Geral de Convocação para o Serviço
Militar Inicial nas Fôrças Armadas no ano de 1972, que com êste baixa,
assinado pelo Almirante-de-Esquadra Murillo Vasco do Valle Silva, Chefe
do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 1971; 150Q da Independência e 83Q da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Márcio de Souza e Mello

PLANO GERAL DE CONVOCAÇãO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS Ei\l[ 1972
1. INTRODUÇÃO

1.1 - Finalidade:
O presente Plano tem por finalidade específica regular as condições de
recrutamento do brasileiro da classe de 1953 à prestação do Serviço Militar Inicial nas Fôrças Armadas no ano de 1972.
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Legislação:

Os dispositivos legais básicos que regeram a elaboração do Plano foram
os seguintes:
Art. 92 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil;
Art. 16 e 18, 20 a 22, 27, 56 e 59 da Lei nc 4.375, de 17 de agôsto de
1964 (Lei do Serviço Militar LSM), com as modificações da Lei nc 4.754,
de 18 de agôsto de 1965 e Decreto-lei nv 549, de 24 de abril de 1969;
§ 39 do Art. 99, Art. 11, 12, 19, 23, 37 e 63, da Lei nc 5.292, de 8 de

Junho de 1967 (Lei da Prestação do Serviço Militar pelos estudantes de
medicina, farmácia, odontologia e veterinária e pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários - LMFDV). com as modificações (:2. Lei
nv 5.399, de 20 de maio de 1968;

Art. 27, 35, 38, 41, 47, 48, 50, 52 a 58, 65 a 67, 69, 70 e 71 do Decreto
nc 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar
- RLSM), modificado pelo Decreto ne 58.759, de 28 de junho de 1956;
Art. 49 , 59, 13, 14, 28, 33,34 e 36 do Decreto nc 63.704; de 29 de novembro de 1968 (Regulamento da Lei de prestação do Serviço Militar pelos estudantes de medicina, farmácia, odontologia e veterinária e pelos médicos,
farmacêuticos, dentistas e veterinários - RLMFDV);
§ 2.3 e outros do Decreto. n? 60.822, de 7 de junho de 1967 (Instruções
Gerais para a Inspeção de Conscritos nas Fôrças Armadas - IGISC),
modificado pelo Decreto nc 63.078, de 7 de junho d-e 1968.
2.

CONVOCAÇÃO

2. 1 -

Elementos convocados:

Em face da legislação em Vigor, são convocados:
No segundo semestre do ano de 1971, à Seleção para O Serviço Militar,
todos os brasileiros pertencentes à classe de 1953, bem como aquêles que,
de classes anteriores, ainda estejam em débito com aquêle Serviço; também
OS' estudantes do último ano dos cursos dos. Institutos de Ensino, oficiais
ou reconhecidos, de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários;
No ano de 1972, à incorporação em Organização Militar da Ativa ou
à matrícula em órgão de Formação de Reserva de uma das Fôrças Armadas, todos os brasileiros que, submetidos à Seleção de que trata o disposto
anterior, foram designados para a prestação do Serviço.

2.2 - Situação de médicas, farmacêuticos, dentistas e oeterímóríos :
Os MFDV com menos de trinta e oito anos de idade referida a trinta
e um dezembro de 1972, de qualquer situação militar e ainda não incluídos
na reserva própria, estão igualmente convocados para a Seleção, nos têrmos
do § 19 do Art 11 do RLMFDV. Estão excluídos de convocação os MFDV
pertencentes a outros Quadros ou Corpos, que sejam oficiais da ativa ou da
reserva remunerada ou de 11). classe. Para o estágio, será respeitada a condição fixada no § 4.3 dêste Plano e o previsto na Lei nv 5.399, de 20 de
março de 1968.
3.

TRIBUTAÇÃO

3.1 '- Tributação de Municípios - Anexo I
3.2 - Outras Tributações - Anexo II
4. VOLUNTARIADO

4.1 -

Autorização:

Dentre as vagas destinadas ao preenchimento pelos conscritos, poderão
os Mínístros Militares determinar, se necessário, a aceitação de voluntários, atendido o previsto no Art. 127 do RLSM.
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Concessão à tropa aeroterrestre:

A tropa aeroterrestre pod-erá aceitar, como voluntário, conscrito Incluído
no Excesso do Contingente da Classe anterior, desde que os das classes
convocada e seguinte sejam insuficientes para constituir o contingente-tipo
conveniente.
4.3 - Do médico, farmacêutico, dentista e veterinário:
O MFDV da reserva, em qualquer situação que. não a da remunerada
ou de 1~ classe, poderá ser aceito voluntário à prestação dos estágios do
Serviço Militar até os trinta e oito anos de idade referida a trinta e um
de dezembro de 1972 nos têrmos dos §§ 3Q e 49 do Art. 59 e 19 do Art. 69,
tudo do Regulamento da Lei de prestação do Serviço Militar pelos médicos,
farmacêuticos, dentistas e veterinários (RLMFDV).
4.3.1 - O ingresso ou transferência para o quadro próprio de MFDV
do Quadro da Ativa ou reserva remunerada de 11). classe, obedecerá a Iegtslação de iniciativa da Fôrça Armada interessada, conforme os Art. 81 e
84 do RLMFDV.

4.4 - Proveniência de qualquer Munícípío:
O conscrito voluntárío poderá ser originário mesmo de Munícípío Não
Tributário, desde que atenda às condições impostas pela Fôrça Armada
interessada.
5.

SELEÇÃO

A apresentação do Certificado de Alistamento Militar constituirá
a condição indispensável para que o conscrito seja submetido às provas de
seleção.
5.2 - Seleção propriamente dita, para dar um destino adequado ao
conscrito.
5.2.1 -Individuo incompatível:
Aspecto de capital importância .será o de evitar a inclusão de indivíduo
incompatível com a vida militar. Convém, assim, que as Fichas de Seleção
detalhem a respeito.
5.2.2 - Seleção Geral
.= 5.2.2.1 - Todos os conscritos residentes nos Municípios Tributário.')
terão de submeter-se à Seleção Geral.
5.2.2.2 - Local de realização: Nos PR (Postos de Reuniões de convocados) .
5.2.2.3 -- Prazos:
Inicio, no 2Q semestre do ano de 1971.
-- Marinha, em 2 Set 71;
-- Exército, em 20 Set 71; (Est;..i dantes dos IEMFDV em 19 Out; Tirosde Guerra em 9 NOv);
-- Aeronáutica, em 30 Ago 71;
Término:
- Marinha, em 10 Nov 71;
- Aeronáutica, em 10 Nov 71;
-- Exército, em 10 Dez 71; (CPOR e NPOR, até 9 Nov 71; Estudantes
de IEMFDV e 'I'Iros-ríe-Guerra, até 10 Dez 71) .
5.2.2.4 - Para a Seleção dos estudantes dos IEMFDV (Institutos de
Ensi!10 de formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários),
functonarâo Comissões de Seleçâo Especiais (CSE), constituídas de elementos das três Fôrças Armadas, sob a responsabilidade da RM e com
a participação dos DN e ZAé. Deverão, segundo especificações fornecidas
pelos órgãos de Serviço Militar locais, ser apresentados pelos conscritos
estudantes de MFDV, atestados de boa conduta e de bons antecedentes
sociais e politacos.
5.1 -
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O MFDV convocado com a classe de 1953 poderá apresen-

tar, por ocasião da seleção, atestado de "Residente" em regime contínuo
de vinte e quatro horas diárias, de hospital devidamente reconhecido, para
se ver colocado em última prioridade para a prestação do Estágio de
Adaptação e Serviço (EAS) , desde que declare desejar realizar o estágio

após a conclusão do prazo da residência hospitalar e nenhum prejuízo
cause no cumprimento do disposto no Art. 28 do RLMFDV. No caso de
ser colocado no excesso do contingente e classificado como "preferencíado" da Fôrça Armada, será considerado em "situação especial" na reserva,
nos têrmos do § 5<? do Art. 107 do RLSM. Na oportunidade, então, poderá

ser chamado a cumprir o Serviço Militar em EAS com prioridade mediante
convocação posterior prevista no Art. 122 do RLSM, Art. 52 do RLMFDV
e instruções complementares da Fôrça Armada interessada.
5.2.3 - Seleção Suplementar:
5.2.3.1 - Local de realização: em PR especialmente instalado.
5.2.3.2 - Prazo:
Marinha:
p época, de 4 a 18 Jan 72j
2' época, de 4 a 18 Mai 72;
Exército:
1> época, de 6 a 14 Jan 72;2' época, de 6 a 15 Mai 72;
Aeronáutica:
P época, de 3 a 14 Jan 72;
21). época, de 1 a 11 Jul 72;
5.2.4 - Seleção Complementar:
5.2.4.1 - Impõe-se que a Fôrça regule as condições de realização
opcional, da Seleção Complementar, de vez que esta será inevitável se
designado à Organização Militar um efetivo majorado de conscritos, assim
como verifique ainda o cumprimento do disposto no Art. 78 do RLSM e
seus parágrafos, mormente face ao individuo agora incapaz.
5.2.4.2 - Local de realização: nas Organizações Militares de destino
dos convocados.
Prazos: na semana que antecede a incorporação ou matricula na respectiva Fôrça.
5.3 - Distribuição dos selecionados
5.3.1 - O critério de distribuição dos selecionados aptos, pelas Organizações Militares (OM) estará a cargo da Fôrça interessada, recomendada
porém a observância do disposto na alínea d) do Art. 99 da LSM e no
Art. 76 e seu parágrafo do RLSM.
5.3.2 - Feitas as distribuições às OM, os excedentes às necessidades
da Marinha e Aeronáutica deverão ser apresentados ao Exercito até 16
Nov 70, para que possam concorrer à incorporação ou matrícula nessa
última Fôrça.
5.3.3 - A majoração dos efetivos dos conscritos selecionados aptos a
apresentar nas Organizações Militares será função das estatísticas de faltosos e incapacitados nas Seleções Complementares anteriores, como também da-s despesas inúteis que acarretarão uma forte majoração, pelo que
a fixação dessa majoração estará a cargo da Fôrça interessada.
6. INÇORPORAÇÃO

6.1 - Apresentação dos Designados:
Local: nas Organizações Militares de destino, regulado pela Fôrça
interessada.
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Prazo:
Marinha:
11J. época, de 4 a 18 Jan 72;
2\1- época, de 4 a 18 Mai 72.
Exército:
P época, de 6 a 14 Jan 72;
época, de 6 a 15 Mai 72;
Aeronáutica:
P época, de 3 a 14 Jan 72;
2f!. época, de 1 a 11 Jul 72.
6.2 - Dia da incorporação:
Marinha:
2~

1'1' época, a 12 Jan 72;
2!J. época, a 19 Mai 72;

Exército:
época. a 15 Jan 72;
2ll, época, a 16 Mai 72;

1~

Aeronáutica:
1!J. época, a 17 Jan 72'
21). época, a 12 Jul
A não apresentação do designado à incorporação até as 24.00 (vinte e
quatro) horas dos respectivos últimos dias marcados acarretará a declaração de Insubmisâo pela Fôrça considerada.
6.3 - Refôrço a tropas especiais no Exército:
- a critério da Fôrça, conscritos poderão ser deslocados dentro da
mesma Zona de Serviço Militar;
- a 51). RM fornecerá convocados às 11). RM e 1ll). RM, para conseguir
o contingente-tipo adequado;
- as 2ll, e 41). RM fornecerão convocados voluntários à Brigada Aeroterrestre;
- a 2ª' RM fornecerá convocados à 9ª' RM.
7. MATRicULA
Apresentação dos Designados:
Local:
Na Marinha: em Escola de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha (EFORM). Escola de Marinha Mercante (EMM), Escola de p'ormacão de Reservista Naval (EFRN). Núcleo de Formação de Reservista do
Iate Clube do Rio de Janeiro (NUFORRIATE-RJ) e Núcleo de Formação
de Reservistas do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (NFR do AMRJ).
No Exército: em Tiro-de-Guerra (TG), Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva (CPOR) e Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR).
Na Aeronáutica: em órgãos de Formação de Reserva (OFR) do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) , em São José dos Campos, SP,
e Centro de Formação de Pilotos Militares, em Natal, RN.
Prazo, em uma única época:
Na Marinha. conforme as Instruções da Fôrça;
No Exército, em TG, de 3 a 15 Jan de 72; nos CPOR e NPOR, nos
sete dias que antecederem a data da matrícula;
Na Aeronáutica, conforme as Instruções da Fôrça.
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A não apresentaçào do designado à matrícula até as 24,00 (vinte e
quatro) horas dos respectivos últimos dias marcados, acarretará a declaração de Insubmíssão pela Fôrça considerada.
S.

OUTRAS

8.1 -

PRESCRIÇÕES

O lema de publicidade para o triênio 72-74 é:
"SERVIÇO MILITAR:
"DIREITO, .c.íONHA

RESPONSABILIDADE"

8.2 - Apresentação na 2f). época de incorporação:
Os convocados que, por qualquer motivo, não tiverem obtido adiamento de incorporação e que, durante a época da Seleçân Geral, provarem
estar inscritos nos exames de admissão à Academia da Fôrça Aérea, à
Academia Militar das Agulhas Negras, à Escola Preparatória de Cadetes
do Ar, ao Colégio Naval, ao Instituto Militar de Engenharia, ao Instituto
Tecnológico de Aeronáutica, à Escola de Especialistas de· Aeronáutica, à
Escola de Sargentos das Armas, às Escolas de Formaçâo de Oficiais das
Policias Militares e Corpos de Bombeiros, à Escola de Marinha Mercante e
à Escola de Aprendizes-Marinheiros,. deverão ser designados para íncorpcração em Organizações Militares integrantes do grupamento da 2~ época
de incorporação, das Fôrças. Os referidos Estabelecimentos de Ensino informarão à RM, DN ou ZAé interessada, até 14 de abril de 1972, quanto aos
convocados, nas condições acima. que nêles tenham sido matrlculadcs, com
vistas ao cancelamento das respectivas designações para a incorporação e
demais providências administrativas que devam ser tomadas.
8.2.1 - Os Institutos de Ensino relacionados no presente § 8.2 terão
de comunicar dentro de trinta dias da ocorrência, às Circunscrições de
Serviço Militar da área de jurisdição, quais os conscritos que efetuaram
matricula e os que foram desligados ou eliminados.
8.3 - Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança
Nacional.
Ver Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição nas Fôrças
Armadas (IGCCFA).
8,4 - Conscrito de habilitação civil de particular mterêsse.
- Ver item 8.3 das IGCCFA
- Tributação: ver Anexo II
8.5 - Conscrito no exterior
- Ver item 4.2 das IGCCFA.
Murillo Vasco do valle Silva, Almirante-de-Esquadra, Chefe do EstadoMaior das Fôrças Armadas.
Anexo:
I - Tributação dos Munícíptoa
II - Outras Tributações.
PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA O SERVICO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1972

ANEXO I
TRIBUTAÇÃO DE MUNICÍPIOS

(Art. 35 do RLSM)

1.

LEGENDA ADOTADA:

- Tributária da Marinha: nome do Municipio seguido da letra ],'I.
- Tributário da Aeronáutica: nome do Muníctpío seguido da letra A.
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- Tributário do Exército: nome do Munícípío seguido da letra E, ou
então sem a letra indicativa, se o Município é tributário exclusivo do
Exército.
- Nome de Municipio nos números 4 (Tributário de OM da Ativa)
e5 (Tributário de OFR) déste Anexo, apresentado em negrtta, significa
que o mesmo consta no número 3 como tributário símultâneamente de
Organízaçâo Militar (OM) da Ativa e de órgão de Formação de Reserva
(DFR) de uma outra Fôrça.
- Nome de Municipio no número 5 (Tributárto de OFR) acompanhado do sinal (+) significa que o mesmo é tributário de üM da Ativa
ou de outra Fôrça.
2. OBSERVAÇÕES

-

Município errado após a aprovação deste Plano terá a mesma tn-

butaçâo do Município do qual foi desmembrado
- ~ste Anexo indica os Municípios Tributários.
Os Não 'I'ributártos
deverão contudo ser relacionados em Planos e Instruções das Fôrças Singulares, para segurança da concessão das dispensas do Serviço Militar
Inicial.
- As definições de Município Tributário, Organização Militar da Ativa
e órgão de Formação de Reserva, são-as constantes, respectivamente, dos
numeras 29, 30 e 31 do Artigo 39 do RLSM.
3. Munictpio Tributário simultáneamente de Orçanieaçtio Militar da
Ativa e de órgão de Formação de Reserva:

3.1 -

De Alagoas: Maceió

3.2 -

Do Amazonas: Manaus

(1 Municípto) .
(1

Munlcípío) .

3.3 _ Da Bahia; Ilhéus (ME), Salvad-o-r (ME), Maragogipe (M)
Municípios) .

(3

Murríctpío) .

3.4 -

Do Ceará: Fortaleza

3. fi -

Do Distrito Federal: Brasília (M)

3.b -

Do Espírito Santo: Vila Velha, Vitória e Caríacica (3 Municípios).

3.7 -

De Goiás: Anápolís e Goiânia (2 Munícipios) .

(l

(l

Municípíc) ,

3.8 -

Da Guanabara: Rio de Janeiro (ME)

3.0 -

De Mato Grosso: Campo Grande, Cuiabá, (ME). Corumbá (M),
Ladário (M) (4 Municípios).

3.10 -

De Minas Gerais: Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de Fora, Uberaba
e Pirapora (M) (5 Municípios) .

(l

Município).

3.11 -

Do Pará: Belém (ME)

3.12 -

Da Paraíba: João Pessoa

3.13 -

Do Paraná: Cambará, Corného Procópio. Curitiba, Jacarézdnho,
Londrina, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina e Ribeirão Claro
(8 Munícípíos) .

3.14 -

De Pernambuco: Cabo (M), Caruaru, (ME), .raboatêo, Olinda (ME),
Recife (ME), Goiana (M) e Rio Formoso (M) (7 Municípios).
Do Piauí: Parnaíba (M) e Terezina (M) (2 Municípios).

3.15 -

3.16 -

3.17 -

(1,

Município).
(1

Munícípío) .

Do Rio de Janeiro: Cabo Frio (M), Duque de Caxias, Nilópolis, Niterói, NOVa Iguaçu, Nova Príburgo (M), Petrópolis, São Gonçalo,
São Pedro D'Aldeia (M), São João de Menti, Volta Redonda (11
Municípios) .
Do Rio Grande do Norte: Natal (MEA) , Macaíba (M)

ctpíos) •

(2 Muní-
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3.1õ -

Do Rio Grande do Sul: Caxias do Sul, Bagé, Nôvo Hamburgo, Pe ...
lotas (ME). Porto Alegre (ME), Rio Grande (M), São Leopoldo,
Sapucaía do Sul, Santa Maria, Santo Angelo, São Gabriel e Uru-

3.19 -

De Santa Catarina: Biguaçu (M), Brusque, Caçador, Florianópolis,
Herval D'üeste, Itajai (M), Joaçaba. .Jcínvile (M), Laguna (M),

guaíana

(M)

(12

Munícípíosj .

Pôrtn Belo CM) e 'I'ijucas (M) (11 Municípios).

3.20 -

De São Paulo: Bauru, Campinas, Cananéía (M), Iguape (M), Ri-

3.21 -

São Vicente, São Sebastião (M), Sorocaba, Santo André e Presidente Prudente (13 Municípios).
De Sergipe: Aracaju (M) e Estância (M) (2 Municípios) .

3.22 -

Resumo Estatístico:

beirão Prêto, São José dos Campos

(A),

Santos

CM),

São paulo,

MUNICíPIOS TRIBUTARIOS SIMULTANEAMENTE DE OMA E OFR

I

Da Marinha

I
iI

I

IIDa Aeronáutica II

, Total Computado

Do Exército

II
II

I

39

J

63

2

I

I
I
I
I
I
I
I

+

(OMA E OFR)

92

I

I

(+) Sem repetição de contagem de Muníctpio tributado a mais de
uma Força.

4. Outros Municípios Tributários de Organização Militar da Ativa
4.1 - Do Acre: Braaíléía, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira,
Taraueá e Xapurí (6 Municípios).
4.2 - De Alagoas: Corurípe (M), Maceió (MA), Maragogí (M), Pão de
Açúcar CM), Penedo (M)

4.3 -

(5 Municípios).

Do Amazonas: Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamim Constant,

Careiro, Coart, Itacoatíara, .Japurá, Manacapuru, Manaus (MA),
Santo Antonio do Içá, são Gabriel da Cachoeira, Tefé e Santa Isabel (13 Munícípíos) .

4.4 -

Do Amapá: Amapá, Macapá e Oíapoque (3 Municípios).

4,5 -

Da Bahia: Belmonte (M), Bom Jesus da Lapa (M), Ilhéus (A),
Salvador (A), Feira de Santana (EA) , Caravelas (A), Coração de
Maria, Glória, Jeremoabo, Paulo Afonso (EAJ, Santa Brígida (11
M

4.6 -

umcipiosj .

Do Ceará: Camoclm (M), Fortaleza (!I:IA). Quixadá (M), Sobra]
(M), Orateús (EA), Iguatu (A), Ipueíras e Tamboril (8 Munícípios) .

4.7 -

Do Distrito Federal: Brasília

(EA)

(1 Município).

4.8 -

Do Espírito Santo: Cachoeira de Itapemírtm (M), Guarapari (M),

4.9 -

De Fernando de Noronha: Fernando de Noronha (EA)
crpío) .

Vila Velha (M), Vitória (M)

(4 Munícípíosi .

(1 Mum-
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De Goiás: Peixe (A), Anápolis (A), Alexânia {A), Buriti Alegre
(Al, Catalão (EA), Ceres (A), Cristalina (EA), Goiânia (A), Filadélfia CA), Formosa (A), Goíatuba (A), Inhumas (A), Ipamel1
(EA), Itauçu (A), Itumbiara (EA) , Jaraguá (A), Jatai (A), Luzíânia (A), Morrinhos (EA), Orízona (A), Píracanjuba (A), Pirenópohs (A), Pedro Afonso (A), Pires do Rio (EA), Pôrto Nacional
(Al, Rialma (A), Rio Verde CA), Rubiataba (A), Santa Helena de
Goiás (A), Silvânia (A), Trindade (A) (31 Municípios).
Da Guanabara: Rio de Janeiro (A), (1 Município).
Do Maranhão: Bacabal, Grajaú, Santa Ines e São Luis (4 Munic1pios) .
De Mato Grosso: Amambaí, Anastácio, Aquidauana CEA), Bela
Vista, Bonito, Carapó, Cáceres, campo Grande CA), Corumbá (EA) ,
Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes
da Laguna, Iguatemí, Itaporá, Jardim, Laâàrio, Miranda Níoaque
(EA), Poconé, Ponta Porá '~EA), Pôrto Murtinho, Rio Brilhante,
Rio Verde de Mato Grosso (EA) , Rondonópolis, Sidrolândia (EA),
'I'erenoa (A), Três Lagoas (EA), Ivínhema e Poxoréu (31 Municípios) .

4 14 -

De Minas Gerais: Araguari (EA), Barbacena (EA), Belo Horizonte
(MA), Borda da Mata, Caxambú (EA), Maria da Fé, Píranguínho,
Pouso Alegre, São João Del Rei; Santos Dumont, Três Corações,
Três Pontas, Uberaba tA), Uberlãndía (EA), Cambuí, Venceslau
Braz, Ituiutaba (A), Juiz de Fora CM), Brazópolís, Cristina, Passa
Quatro, São Gonçalo do Sapucaí, Varginha (23 Munícípíos) .

4.15 4.16 -

Do Pará: Belém CA) e Santarém (EA) (2 Municípios).
Da Paraíba: Alagoa Grande (A), Bayeux, Cabedêlo (EA) , Campina
Grande (EA), Catolé do Rocha, João Pessoa CA) Santa Rita e Souza (8 Munícípíosj .

4.17 -

Do Paraná: cornéuo Procópio (A), Curitiba (A), Londrina CA),
Ponta Grossa (A), Paranaguá (ME), Altônla, Antonina (EA) , Antonio Olinto, Apucarana (EA) , Arapongas. Araucária (EA), Astorga,
Bandeirantes, Barbosa Ferraz (EA), Bela Vista do Paraíso, Bocaíúva do Sul, Califórnia, Cambé, Cambíra, Campo Largo, Campo
Mourão, Cascavel, Castro (EA), Centenário do Sul, Cianorte, Clevelândía, Colombo, Contenda, Cruz Machado, Cruzeiro do Oeste.
Foz do Iguaçu (MEA) , Francisco Beltrâo, Guaíra (EA) , Guarapuava (EA), Ibíporâ, Imbituava, Irati, Ivai (A), Ivaíporâ, Jaguapítâ, .Jaguartaiva, Jandaia do Sul, Lapa (EA) , Laranjeiras do Sul,
MaUet, Mandaguaçu, Mandaguari, Marechal Cândido Rondon, Marilândia do Sul, Maringá (EA), Marmeleíro, Morretes, Nova Esperança, Or tdgueíra, Palmas (EA),
Palmeiras, Paranavai, Pato
Branco, Paulo Frontím (A), Pirai do Sul, Pitanga, Piraquara, Porecatu, Prudentópohs, Quitandinha,
Rebouças, Renascença, Rio
Branco do Sul, Rio Negro, Rolândía, São José dos Pinhais, São
Mateus do Sul, Sertanópolis, 'I'elemaco Borba, Tolêdo, Umuarama,
União da Vitória (EA) , Uraí, Manguernnha, Abatiá, Adrtanópolís,
Almirante 'I'amandaré, Alto Paraná, Alto Píquírt, Alvorada do Sul,
Ampére, Andirá, Arapotá,
Araruna, Assaí, Assis Chateaubriand,
Barracão, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrazópolís, Campina
da Lagoa, Campo Nôvo, Cândido de Abreu, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Carlópolis, Catanduvas, Cerro Azul, Céu Azul, Chopinzinho, Colorado, Congonninhas, Corbélía, Oornéllc Vívida 00riúva, Dois Vizinhos, Enéias Marques, Engenheiro Beltrão, Faxinal,
Fenix, Flor-ai, Formosa, Gcio-Erê, Grandes Rios, Guaramaçu, Ibaitr,
Icaraíma, Indíanópolis, Iporâ, Ivatuva, Iretama, Itambacará, Itambé, Itapejara d'Oeste, Kaloré, Janíópolís, Japurá, Jardim Alegre,
JataíZinho, Joaquim Távora, Leópolís, Loanda, Mamborê, Mandirituba, Nova Aurora, Manoel Ribas, Maria Helena, Marialva, Martluz,
Marumbi, Metalândia, Medianeira, Moreira Sales, Nova Cantu, Nova
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Fátima, Nova Londrina, Palmital, Palotdna, Paraíso do Norte, Paranacíty, Peabíru, Pérola, Pérola d'Oeste, Pinhão, Planalto, Primeiro
de Maio, Querência do Norte, Quinta do Sol, Realeza, Reserva, Ribeirão do Pinhal, Rio Bom, Roncador, Rondou, Salgado Filho, Sal...

to do Lontra, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Fé, Santa Helena, Santa Izabel do rveí. Santa Isabel
do Oeste, Santa Mariana, Santo Antônio do Sudoeste, São Jerõ-

nimoda Serra, São João, São João do Caduá, São João do Triunfo,
São Jorge, São Jorge d'Oeste, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do

Ivat. São Sebastíâo da Amoreira, Senjes, Sertaneja, Siqueira Campos, 'I'apejara, Tapira, Teixeira Soares, Terra Boa, 'ferra Rica

Terra Roxa, Tibagi, Tomazina, Tuneiras do Oeste, Ubíratã, verê:
Venceslau Braz e Xambrê (204 Munícípíos) .
4.18 -

De Pernambuco: Cabo (A), Caruaru (A). Garanhuns (EA) , Gra..
vatá (A), Jaboatão (A), Olinda (A), Palmares (A), Recife (A),
São Lourenço da Mata (EA) , (9 Munícípíos) .

4 19 -

Do Píaut: Oeíras, Picos, Parnaíba
(5 Munícípíos) .

4.20

~

4.21 4.22 -

(A), Terezina

(EA) , Timon

Do Rio de Janeiro: Niterói (M), Angra dos Reis (M), Barra do
Píraí, Barra Mansa, Campos, Engenheiro Paulo de Frontin, Itaguaí,
Macaé, Magé, Mangaratdba, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do
Sul, Plrai, Resende, Rio. das Flores, Três Rios, Valença e Vassouras (19 Municípios) .
Do Ri') Grande do Norte: Caícó (EA) , Monte Alegre (A), Mossoró
(A), Parnamírím
(EA) , (4 Munícípíos) •

Do Rio Grande de Su'.. Baçé (A), Nõvo Hamourço (A), Pelotas (A),
(A). Rro Grande, São Leopoldo (A), Santa Maria (A),
Santo Angelo (A), AgUj,O, Alegrete (EA), Aratiba, Arroio Grande,
Barão de Cotegípe. Barros Cassai, Bento Gonçalves (EA) , Butdá,
Cachoeira do Sul '.EAJ, Caçapava do Sul, Caxias do Sul (A), Cac~
qUI, Candeláría (A), Canoas (A), Caràztnho (EA) , Cêrro Largo, Círtaco, Críssumat, Cru': AlL~ (EA), David Canabarro, Dom Pedrito
(EA) , Encantado, fuec!l;..m (EA), Erval Grande, Espumoso, Estrêla,
Farroupilha Faxmai do Soturno, Frederico westpnaren (EA), Garibaldí (EA), Gaurama, Getú Iío Vargas (A), Gravataí (A), Guaíba,
(A) General Câmara, Gíruá, Ervat, Horizontina, Ibírubá, Ijuí (EA),
Ibíaçá, Itaqui, Itatiba do Sul, Jaguari, Jaguarão (MEA) , Lajeado
(EA) , Lavras do Sul, Marau Marcelíno Ramos, Maximiliano de Almeida, Montenegrn (A) Nonoai. Osório (A), Palmeira das Missões (EA), Passo Fundo (EA) , Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratínt. Quarai, Rio Pardo (EA), Restinga Sêca, Roque Gonzales, Rodeio Bonito, Rosário do Sur (EA), Santa Cruz do Sul, Santana 'do
Livramento ~EA), Santa Rosa, Santiago, Santo Antônio das Missões, Santo Cristo, São Borja (EA), São Francisco de Assis, São Luiz
Gonzaga, São Lourenço do Sul (M), São Pedro d.o Sul. São Sepé,
São Valentim, Sarandl, Sapiranga (A), Selbach, Severtano de Almeida, Soledade, Tapera. Tenente Portela, Três de Maio, Três Passos, 'I'ucunduva, Uruguaiana (EA), Venâncio Aires, Vera Cruz, Veranópclís (EA), Viadutos, Viamão (A), Victor Graeff (102 Municípios) .

Porto Alegre

GU~Jará-Mlrim

4.23 -

D·: Rondônia:

4.24 -

De Roraima: Boa vístc e Caracaraí (2 Municípios).

4.25 -

e Pôr to Velho (2 Munlcípíos) .

De Santa Oatarma.: Brusque (A), Florianópolis (A), ltajaí (EA),
Joaçaba (A), Laguna (EA) " Aruguarí (EA) , Armazém, Balneário de
Camboríú, Barra Velha, Biguaçu, Blumenau (EA) , Cambor.ú, Campo
Belo da Sul, Campof,. Novos. C.oronel Freitas, Canoínhas, Chapecó,
Concórdia (EA). Cricmm ':J.. (EA), Cunha Porã, Curltébancs, Dionísio Cerqueíra, Descanso, Gaspar, Guaracíaba, Grava.tal, Guará-Mírim, Ibícaré, Ibírama, Imbituba, Indaial, Itaiópolís, Ituporanga, Ja-
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guaruna, .Jaraguá do Sul

(EA) , Joinnüe (EA) , Lages (EA) , Lauro
Müller, Mafra (EA), Maravilha, Massaranduba, Mandai, Navegantes, Nova 'Frente, Palhoça, Palmitos, Papanduva, pedras Grandes,
Pomerode, Pôrto União (EA), Pouso Redondo, Quilombo, Rio das
Antas (A), Rio do Sul, Rio Negrinho, Santa Ceoflía, Santo Amaro
da Imperatriz, ~ã(i Bento do Sul, São Carlos (EA) , São Francisco
do Sul (ME), São Joâo Batista, Sâo JOsé, São Miguel D'Oeste, 'I'ató,
'I'angará lEoA), Tijucas (EA), Timb6, Três Barras, Treze de Maio,
'Tubarão (EA), 'I'urvo (EA) , Vid-eira, Xanxerê, Xaxím, Abelardo Luz,
Anita Garfbaldí. Araranguá, Benedito Nôvo, Braço do Norte, Campo
Erê, Praíburgo, Içara, Imarut, Ireneópolía, Itapíranga, Jacinto Machado, Meleíro Modêlo, Orleans, sao Domingos, São Joaquim, Sâo
José do Cedro, Sác- José do Serrfto, São Lourenço do Oeste, Seara,
Síderópolís, Sombrio, Urubíci, Urussunga (99 Municípins) .
4.26 - De São Paulo: Mírandópolís, Júlio Mesquita, Gueràntã, Dívínolândia, Oaconde, Campinas (A), Jacareí (A), Pirassununga (EA) , Ribeirão Preto (A), São Roque, Santos (EA) , São Paulo (MA), São
Vicente (MA), Aparecida (EA), Taubaté (EA), Baruerí, Bernardino
de Campos, Cachoeira Paulista (A), Caçapava, Campos do .Iordâo
(EA) , Carapícuíba, Cruzeiro (U), Descalvado, Guaratmguetá (EA),
Guarujá (EA) , Guarulhos (EA) , Indaíatuba, Itu, .Iundíat, Tietê, Lins,
Lorena (EA), Osasco, Píndamonhagaba ' (EA), piquete (EA), Poá
(A), Põrto Feliz, Praia Grande -(EA) , Suzana (A), 'I'remenbé, Va1inhos (A), Catêlândia, Getulína (43 Munícípíos) .

4.27 -

De Sergipe: Aracajú (EA) , Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa senhora do Socorro. (4 Municípíos) ,

4.28 -

Resumo Estatístico:
Outros municípios tributários de organizações militares da ativa

,

I

Da Marinha

27

I
I,

Do Exército

539

I

I
I Total Tributário
I Da Aeronáutica I
OM da Ativa ('~)
I
I
,
I"
I

I

179

I
I

590

(';') Não computado no total Os Municípios em Negrito, por já t-erem sido
tributados anteriormente no número 3.
- Sem repetição d-e contagem de Munlcípío tributado a mais de Uma
Fôrça.
5. OUTROS MDNICíPIOS TRIBUTARIOS DE óRGãO DE FORMAÇãO
DE RESERVA
S.l

-

De Alagoas: Penedo ("), Palmeira dos índios, São José da Lage e
Arapíraca (4 Munícípíos) .

Da Bahia' Juàzeíro (ME), Alagoinhas, Barra, Cachoeira, Correntina, Cruz das Almas, Itabuna, Jacobina, Jequié, poções, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, valença,
Vitória da Conquista (16 Munícípíos) .
5.3 - Do Ceará: Acaraú, Camocim (~'), Sobral ("'), Iguatu ('~), Aracati,
Crato, Jaguarfbe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Russas (10
Municípios) ,
5.4 _ Do Espirito Santo: Cachoeíro do rtapemrnm (~'), Alegre, Castelo,
ouaçui e Cola.tina (5 Municípios) .
5.2 -
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De Goiás: Pedro Afonso (*), Fârto Nacional (*) (2 Municípios).
Do Maranhão: Bacabal, Caxias, Codó, Imperatriz, Pedreiras,
Cururupu (M), Ararí (M) (7 Municípios).
Do Mato Grosso: Pôrtc Murtinho (M) (*) (1 Município) .
De Minas Gerais. Alfenas, Araxá, Bom Despacho, Campo Belo, Carangola, Conselheiro Laraíete, Curvelo, Diamantina, Drvínópolís,

Formíga, Governador Valadares, Guaxupé, Itaúna, Ituíutaba C'); Lavras, Montes Claros. Murtaé, Oliveira, Passos, Poços de Caldas, Patos de Minas, Patrocínio, Ponte Nova, Sâo João Nepomuceno, São
Lourenço. São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, 'I'eófilo Otont, Ubá,
Viçosa. Ouro Fino. Caratínga. Manhuaçu, Visconde do Rio Branco,
Santa Rita do Sapucaí (35 Municípios).
5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 -

5.15 5.16 -

5.17 5.18

Do Pará" Bragança. Cametá, Marabá (3 Municípios).
Da Paraaba Cabedêlo (M) C"), Campina Grand,e (M) (*), João
Pessoa (M'l (*) Cajazeíras, Mamanguape (M), Patos (ME), Rio
Tinto (I Muntcípiosj .
Do Paraná: Guaratuba (M) Guaíra (M) (*) (2 Municípios).
D0 Pernambuco: Vitória de Santo Antão, Arcoverde, Catende, Goiana (>;<), Paulista e Pesqueira (6 Municípios) .
DI) Piauí. Parnaíba (*), Píripiri (2 Munícípíos) .
Do Rio de Janeiro: Nova Prfburgo (") Mangaratíba (M) (*), Bom
Jesus de Itabapoana, Itacuruçá (M), Itaperuna, Santo Antônio de
Pádua, Miracema, Porcíúncula, Paratd (M), São Fidelis e 'I'eresôpons (11 Municípios).
Do Rio Grande do Norte: Mossoró (*), Areia Branca (M), Macau
(M) (3 Munícípios) .
De São Paulo: Jacareí (*), Mogt das cruzes, Leme, Santa Rita do
Passa Quatro, Agudos, Americana, Amparo, Andradína, Araras, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Assis, Barttí, Barretos, Batatais, Bebe",
douro, Bmgut. Bctucatu, Bragança Paulista, Capívart, Casa Branca, Catanduva, Dois córregos; Franca, Garça, Guararapes, Itápolis,
Itapetinínga, Itapeva, Itararé, Itatiba, Ituverava, .Iabotícabaí, Jaú,
Limeira, Lucélía. Marília, Mirassoi, Mococa, Monte Aprazrveí, Mogt
Mirim, Oltmpía Ourínhos, Pacaembu, Palmíta.l, Paraguaçu Paulista,
Penápclis, pederneiras, Pinhal, Piracicaba, Piraju, Pírajuí, Pcmpéía,
Presidente Epitácio (M). Presidente Venceslau, Promissão, Rio Claro,
Santa Cruz do Rio Pardo, São Bernardo do Campo, São Caetano
do S111, São Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra,
São José dos Campos (*), São José do Rio pardo, São José do Rio
Prêtc Sào Manuel, Tatui, 'I'anabí, Tupã, 'paquaritínga, Valparaíso,
Ilha Solteira, (Núcleo populacional) (73 Municípíos) .
De Sergipe: Estância
Resumo Estatístico:

('~),

Lagarto, Proprfá (3 Municípios).

OUTROS MUNICíPIOS TRIBUTARIOS DE OFR

Da Marinha

Do Exército

I
I Total Tribu tárío
Da Aeronáutica I
1

(OFR)

I
17

175

I

I

169 C')

I
(*) Nu') computado no total os Municípios cem o sinal (*), por já terem sido computados ccmo tributários nos números 3 ou 4.

ATOS

63

DO PODER EXECú"TIVO

6. Resumo Estatístico
MUNICíPIOS EM GERAL

('~")

Instalados (>.<)

3.951

Tributados a Organizações
Militares

Da Ativa e Reserva
Da Ativa
Da Reserva

92
590
169
851

Não Tributados

3.100

(U) O total dos Municípios instalados é referente a Dez 69, fonte do
IBGE, carecendo de atualização na data do Decreto de aprovação deste
PLANO.

Murillo Vasco do Valle Silva, Almirante de Esquadra do-Maior das Fôrças Armadas.

Chefe do Esta-

PLANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO MILITAR INICIAL
NAS FORÇAS ARMADAS EM 1971
ANEXO II
OUTRAS TRIBUTAÇÕES À RESERVA

Conscrito de rcrmaçãa Civil em Níveis Superior e Médio no 2Q Ciclo

1.

O conscrito da classe 1953 ou de classe anterior em débíto, de formação
civil em níveis de ensino Superior ou Médio no 2Q Ciclo, excluído
aluno
doe IEMFDV ("') e o faltoso, terá prtorídade para a matricula em órgão de
Formação de Reserva lOFR) de Oficial, em cuja área da Guarnição Militar
estiver localizado o Estabelecimento (Art. 89 da RLSM) .

°

O diplomado terá a matrícula no OFR, cuja área da Guarnição abranja o domicílio.
1.1 -

Tributação ao Exército:
Para o efeito de tributação dos conscritos nas condições acima citadas, para a formação de Oficiais da Reserva e critério do Exército,
passam a constituir as Guarnições dos órgãos que se seguem, os se-

guin'r-s Municípíos:

-

-

-

-

Duque de Caxias, Nílópolís, Nova Iguaçu e São -Ioão de Meriti
(RJ) e Rio de Janeiro (GB) : do CPOR do Rio de Janeiro;
Niterói e São Gonçalo (RJ): do NPOR/39 RI, em São Gonçalo;
Petrópolis (RJ): do NPOR/IQ BC, em Petrópolis;
Cartacíca, Vila Velha e Vitória (ES) : do NPOR/39 BC, em Vitória;
São Paulo (SP): do CPOR de São Paulo;
Santo~ e São Vicente (SP): do NPOR/2Q BC, em Santos;
Oampínas (SP): do NPüR/lO BCCL, em Campinas;
Pôrto Alegre (RS): do CPOR/PA de Pôrto Alegre;
Nôvo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaía do Sul (RS): do
NPOR/19 19Ç' RI, em São Leopoldo;

(*) IEMFDV' Instituto de Ensino de Formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e vetermáríos,
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_
_
_
_

Caxias do Sul eRS): do NPORj3º G Can AuAAé em Caxias do
Sul
pelotas <RS): do NPORj9 Q BI, em Pelotas;
santo Angelo eRS): do N:POR/19 R Rec Mec, em Santo Angelo;
Santa Maria (RS): dos NPQR/79 BI e NPORjl- 39 RO 105, em

Santa Maria;

_ Bagé (RS): do NPORj3 Q R C Mec, em Bagé;
__ São Gabriel (RS): do NPOR/99 ReE, em São Gabriel;
~ Belo Horizonte (MG): do CPORjBH, em jselo Horizonte;
- Juiz de Fora (MG): do NPORj19jlOQ RI e NPORjlº/49 RO 105, em

Juiz de Fora;
-

__
1.2 -

Itajubá (MG): do NPOR/49 BE CME, em Itajubá;
Curitiba ~PR): do CPOR/Curitiba, em Curitiba;
Ponta Grossa (PR): do NPORjlQj13º RI, em Ponta Grossa;
Plortanópclís (SC): do NPOR/149 BC, em Florianópolis;
Salvador (BA): do NPOR/199 BC, em Salvador;
Recife, Olínda, Jaboatão: do CPOR/Recife, em Recife;

Maceió (AL): do NPOR/209 BC, em Maceió;
João Pessoa (PB): do NPOR/19/15 9 RI, em João Pessoa:
Natal tRN): do NPOR/19/160 RI, em Natal;
Belém (PA): do NPOR/2l? BIS, em Belém;
Campo Grande (MT): do NPOR/I09 G Can 75 AR, em Campo
Grande;
Cuiabá (MT)' do NPOR/16 9 BC, em Cuiabá;
Fortaleza (DE): do CPOR/Fortaleza, em Fortaleza;
Goiânia (GO): do NPOR/I09 BC, em Goiânia;
Manaus tAM): do NPOR/IQ BIS, em Manaus.

'I'rtbt.taçâo à Marinha e Aeronáutica:
Poderão. a critério da Fôrça Armada, concorrer voluntàrtamente à
matricula na Escola de Formação de Reserva de Oficiais da Marinha
de Guerra (EIc'ORM), no Rio de Janeiro (GB) , e no Centro de Formaçã') de Píletos Militares, em Natal, RN, 05 conscritos de formação
em níveis Super-ior ou Médio no 2Q Ciclo, providos de qualquer MUR
nícípío trlbutárío .

1.2.1 -

às C8M (Circunscrições de Serviço Militar), que jurlsdícíonam as áreas dos OFR de Oficiais, deverão ser feitas comunicações de matrícula.

2. Conscrito em Formação de Habilitação Cívtl de íntcrêsse particular:
2.1 -

Tributação à Marinha:
Por estarem sendo formados em habilitações civis de ínterêsse particular da Marinha, sendo considerados preíerencíados (Art. 69 do
RLSM;. ficam tributados àquela Fôrça Armada os conscritos alunos
dos seguintes estabelecimentos doe ensino ou curso:
- Escola Técnica Federal "Celso Suckow da Fonseca" e Escola Técnica, Federal de QUímica 2Q Ciclo do Nível Médio (Cursos de motores fl máquinas hidráulicas e térmicas, Meteorologia, Eletrônica
e Eletrotécníca;
- Escola Técnica Rezende Grumeel, GB (cursos de eletrônica e eletrotécníca navais);
- Escola Superior de Desenho Industrial da Guanabara (curso de
desenhista naval);
- Escola de Engenharia da Universidade do Rio de Janeiro (curso
de construção naval);
- Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, SP (curso de
construção naval);
- Escola de Pesca 'I'amandaré, Recife, PE;
- Centro de Treinamento de Pesca de Santa Catarina, Florianópolis, SC;
- Instituto Oceanográfico da Universidade do Recife, Recife, PE;
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-

Instituto de Biologia da Marinha do UFRN, Natal (curso de Bíologra p.esqueira e Algología) ;
- Instituto Oceanográfíco da Universidade de São Paulo, SP.
2.1.1 - O aluno do estabelecimento de ensino ou curso indicado no
Parágrafo 2.1, anterior, conscrito da classe de 1953 e declarado "preterencíado", terá o aproveitamento definido pela
Marinha, conforme dispõe o Parágrafo único do Art. 69 do
RLSM, ficando, porém, sujeito à incorporação, na prioridade prevista no Art. 86 do RLSM, caso não seja matriculado
em órgão de Formação de Reserva (Parágrafo 8.4 dêste
PLA~O) .
2.1.2 - O;; estabelecimentos de ensino, nos têrmoa dos Arts. 193 e
194 do RLSM, poderão firmar convênio com o Ministério MiIítar. para. a criação e manutenção de órgão de Formação
de Reserva de seus interesses.
2.2 - Tributação ao Exército e à Aeronáutica:
A tributação de conscritos em formaçâo de aptidão de Tnterêsse especial dessas Fôrças será feita mediante pedido dos órgãos civis interessades à Fôrça Armada competente e proposta desta ao EMFA.
2.3 - 'I'ríbutação de Institutos de Ensino de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários UEMFDV):
Todos os IEMFDV, na presente- convocação, são considerados tributános, de acôrdo com o previsto no Art. 13 do RLMFDV, cabendo à
CSE prevista no Art. 16 do mesmo Regulamento os encargos decorrentes de Seleção e Distribuição, em consonância com instruções dos
Ministérios Militares Interessados. - Murilo Vasco do Valle Silva,
Almirante-de-Esquadra - Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
DECRETO NQ 68.895 .JULHO DE 1971

DE

8 DE

Concede autorização à Companhia panamenha Ojjshore lnternational Sociedade Anônima, para operar em
águas brasileiras, com a embarcação "Discoverer-l", de nacionalictade panamenha, nos serviços que especijica.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
de acõrdo com o Decreto nc 63.164,
de 26 de agôsto de 1968, decreta:
Art. ~Q E' concedida autorização à
Companhia panamenha Offshore Intematror.aj Sociedade Anônima. para
operar em águas brasileiras, com a
embarcacâo especial
"Dtscoverer-L",
de nacionalidade panamenha, na execucâo de trabalhos de perfuração na
plataforma continental brasileira,
a
serviço da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima - Petrobrás, mediante contrato entre as mesmas celebrado.

Art. 29 A autorização de que trata

êste Decreto vigorará pelo prazo de 2

(dois) anos, prorrogável, se necessário à realização dos trabalhos
que
forem contrata-dos com a Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrás.
Art. go âiste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1971;
~509
da Independência e 839 da
Repúblíea ,
EMíLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO NQ 68.896 JULHO DE

DE 9 DE

1971

Concede autorização a socieàaàe seguradora estrangeira para continuar
a operar sob nova denominação e
aumentar o capital de suas operações no Brasit,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig(J 81, item IlI, da Constituição, decreta:
ArL. 19 E' concedida "autcrlsaçao à
" Assurances Générales de France _

ATOS DO PODER EXECUTIVO

A. G. 1. A. R. T.", com sede em
Paris, França, autorizada a funcionar
no País pelo Decreto nv 9.588, de 22
de maio de 1912, para:
a)
continuar a operar no Brasn em
seeuros (lOS Ramos Elementares, sob
a '"oenommaçào de Assurances
Genérales de jorance - L. A. R. T., em
virtude da fusão havida na França
com a Assurances Géneraíes de PranC~ _.
"hcmx 1. A. R. D. conrorme deliberação da Assembléia Geral
gxtraordiná na de 2 de julho de 19(j9,
aprovaaa pelo Decreto nv 69-1245, de
31 de dezembro do mesmo ano, co
Governo P'rances:
b) aumentar o capital social destinado as suas operações de seguro no
Brasil, de OrS 615.000 00 (seiscentos e
quinze mil cruzeiros) para CrS
.
3.000.000,00 (três milhões de cruzei1'05), mediante aproveitamento de reservas disponíveis, consoante deüneração do Conselho Adrmmstrativo, em
reunião de 12 de junho de 1970;
c) aprovar as demais aiteraçoes intraduzidas em seu Estatuto, deííberadas nas Assembléias r< eraís Extraordinárias de 17 de abril e 2 de julho
de 1969.
Art. 2° i!:ste Decreto entra em vigor
na data de sua pubhcaçáo, revogaoaa
as disposições em contrario.
Brasília, 9 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
E1VIiLIQ

G.

da América do Norte, autortzaaa 8funcionar através de Decretos Federais o. último dos quais sob o nv
63.801 de ~ 3 de dezembro de 1968, autortzação para continuar a funcionar
na República Federativa do Brasil,
COm o capital destinado às operações
da filial brasileira elevado de Cr$ ...
124.064,34
(cento e vinte e quatro
mil, sessenta e quatro cruzeiros
e
trinta e quatro centavos) para Cr$ ..
324.063,34 (trezentos e vinte e quatro
mil. sessenta e três cruzeiros e trtnta
e quatro centavos> por meio da correção monetária dos valôres do Ativo
imobilizado nos têrmos: da Lei nv .
4.357, de 16 de julho de 1964. censoantr resolução adotada por sua Diretoria. em reunfào realizada a 30 de
setembro de 1969, mediante as cláusulas qUe a êste acompanham. assinadas
pelo Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio, obrigando-se a mesma
sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
presente autorização.
Art. 29 ll.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasfüa, 9 de
julho de 1971;
::'5üQ da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

MÉDICI

Man..us Vinicius Pratini de .Moraes

DECRETO N9 68.898
JULHO DE

DECRETO N9 68.897
JULHO

DE 9 DE

1971

estenae aos serviços auxiliares
DE 9 DE

DE 1971

Concede à sociedade anônima U. A.
01 Braeü Inc. autorização para coetinuar a tumcumar na República Federativa do Brasil.

o Presidente da Repúblíca, usenuo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei nv 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Art. P
E' concedida à sociedade
anônima U. A. of Brasil Inc., cujo
objetivo social é a distribuição de nlmes cinematográficos, com sede
na
cidade de New York, Estados Unidos

ela.. emprêsa Vulcan Material Pldstíco Seciedade Anônima, sediada no Estado da Guanabara, permissão, em
caráter permanente, para tuncumar
aos domingos e nos dia.s tenaacs
civis e religiosos.

o

Presidente da República, usando

oa atribuição que lhe confere o artigo 81, item trt, da Constdtuíçao e
tendo em vista o dtspostc no artigo
'19, § 29 do Regulamento
aprovado
pelo Decreto no 27.048, de 12 de agôstc
de ::'949, decreta:
Art. jc Fica. estendida aos serviços
euxíhares ~ compreendtaos os armazens de matéria-prima, mistura e
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moagem, caldeiras, manutenção, segurança e enrermarta - da empresa
Vulcan Material Plástico Sociedade
anônima, sediada no Estado da Guananara, a autortzaçao, em caráter
permanente, para runcionar aos dommgos e nos dias rertaoos CIviS e religiosos, concedida pelo Decreto nv ....
63.544, de 5 de novembro de 1968, observadas as disposições legais vigentes' sobretudo as de proteçao ao traoalho.

Art. 29 O presente Decreto entrara
em vigor na data ete sua publícaçào,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de julho de 1971;
da IndependênCla e 8:3 9 da
República.
::.509

EMÍLIO G.

ereto nc 55.276, de 22 de dezembro
de 1964, a classificação de cargos de
nível superior e a aplicação do disposto na Lei nc 4.723, de 9 de julho
de 1965, a cargos diretamente relacionados com pesquisa cíentífíca, de Que
trata o Decreto nc 65.895, de 19 de
dezembro de 1969,
Parágrafo único. Os efeitos decora-entes das retificações previstas neste
artigo prevalecem a partir de 1 de
julho de 1960, se relativos a enquadramento, e 29 de junho de 1964, com
vantagens financeiras retro-tívas a 1
de junho de 1964, e 14 de julho de
1965, respectivamente, se referentes à
aplicação do disposto no art. 9'? da
Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964,
e na Lei nv 4.723, de 9 de julho
de 1965.

MÉDICI

Júlio Barara

DECRETO NÇ> 68.899
DE 12 DE
JULHO DE 1971
Retifica os Decretos ns. 55.276, de 22
de dezembro de 1964, e 65.895, de
19 de dezembro de 1969, que
puseram~
respectivamente
côb r e
enquadramento de ccrçcs, funções
e empregos e classificação de cargos de nivel superior do Quadro ae
Pessoal do Ministério da Saúde.

ase-

o
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Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item lII, da Constituição, e

tendo em vista o disposto r.as Leis
ns. 3.780, de 12 de julho de 1960,
4.345, de 26 de junho de 1964. e
4.723, de 9 de julho de 1965, e o que
consta dos Processos ns. 5.495-70,
1.608-71, 1.609-71 e 1.824-71, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam retificados, na forma das relações numérícas e nominais anexas pertinentes, o enquadramento dos cargos, funções e empcegos do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, aprovado pelo De-

Art. 2'? As retificações constantes
dêste decreto não homologam situações funcionais que, em virtude de
denúncia, sindicância ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias
às normas administrativas vigentes
aplicáveis à espécie.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá, aos funcionários abrangidos por êste decreto,
atos declaratórios da respe-v:a situação funcional, com observância' do
disposto no art. 99 da Emenda Constitucional nc 1, de 17 ...;1;: outubro
de 1965.

Art, 49 As despesas decorren tes da
execução dêste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 59 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrác ío.
Brasília, 12 de julho de 1971:
da Independência e 839 da
República.
150<1

EM:ÍLIo

G.

MÉDICI

Ruy Vieira da Cunha

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D .0. de 14 de
julho de 1971.
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DECRETO Nº 68.900 -

DE

12

DE JULHO DE

1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor do Departamento de
Administração o crédito suplementar de cr$ 2.030.000,00, para reiõrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item rtr, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor

do Departamento de Admínístraçâo, o crédito suplementar de Cr$

.

2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil cruzeiros). para refôrço de dotações

consignadas ao subanexo 15.00, a saber:

crs 1,00
15.00 -

15.14
15.14.01.01.1.012
4.1.1.0
15.14.01.01.2.038

-

3.1.3. O 3.1.3.2 -

MINISTÉRIODAEDUCAÇAOECULTURA

Departamento de Administração
Obras Diversas em Unidades do Ministério
Obras Públicas
Coordenação e Execução das Atividades de
Administração Geral
Serviços de _Terceiros
Outros Serviços de Terceiros

1.450.000

580.000

Total.
2.030.0~0
Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
c-s 1,00
15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇA0 E CULTURA
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
Atividade - 15.04.09.01.2.019
3. 1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceir'os
.
100.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
80.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
50.000
15.15 - Departamento de Apoio
Projeto - 15.15.09.01.1.013
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
1. 450.000
Atividade - 15.15.09.01.2.039
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
50.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
40.000
Atividade - 15.15.09.01.2.041
3.1-.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros :;,,' \'1l;l ,,' de Terceiros
.
100.00~
Atividade - lB.15.09.01.2.042
4.1.::L0 - Equipamentos e Instalações
.
60.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
30.00;
Atividade - 15.15.09.10.2.046
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
70.00"

Total .
2.030. O~IO
Art. 3Q E s t e Decreto entrará em vigor na data de sua publ'c içâc,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971; 150Q da Independência e 83Q da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 68.901 -

DE 12 DE JULHO DE 1971

Retifica o Decreto nO 68.523, de 16 de abril de 1971, que abriu ao Ministério
do Interior em favor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento o credito suplementar de Cr$ 8.000.000,00, para retorço de dotaçao consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ITl, da Constituição, e da autcrfzaçâc contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 29 do Decreto número 68.523, de 16 de abril de 1971, que abriu ao Ministério do Interior em
favor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento o crédito suplementar de CrS 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), para refôrço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

crs

Onde se lê:
"19.00 19.03 -

Projeto 3.2.7.2 03.00 -

Projeto -

3.2.7.2 03.00 4.3.3.0 -

1,00

MINISTllRIO DO INTERIOR

Secretaria-Geral nadas

Entidades Supervisio-

19.03.02.09.1.048

Entidades Feãerais
Outros Custeios. _..'........................

3.000.000

19.03.14.02.1.100

Entidades Federais
Outros Custeios
Auxilias para Obras Públicas............
Total .
Leia-se:

2.000.000
3.000.000
8.000.000"

Cr$ 1,00
"19.00 - MINISTIlRIO DO INTERIOR
19.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisio-

Projeto 3.2.7.2 03.00 4.3.3.0 -

Projeto 3.2.7.2 03.00 -

nadas
19.03.02.09.1.048

Entidades Federais
Outros Custeios
Auxilias para Obras Públicas .. _

.
.

2.000.000
3.000.000

.

3.000.000

19.03.14.02.1.100

Entidades Federais
Outros Custeios
Total.

8.000.000"

Art. 29 gste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Deljim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N'? 68.902 -

DE 12 DE JULHO DE 1971

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional da Produçáo Mineral, o crédito suplementar de cr$ 4.139.480,00,
para retorço de dotações conSignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar no
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valor de Cr$ 4.139.480 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, OU3~
trocentos e oitenta cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00, a saber:
c-s 1M
22.00 -

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

22.09 -

Departamento Nacional da Produção Mineral

22.09.14.01.2.017 -

Coordenação da Política Nacional de Re-

cursos Minerais
3.1..1.1 02 -

3.1.3.2 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros .. ···0._····.
Contribuições de Previdência Social .....

2.194.400
1.142.C~8

S03.080

4.139.480
Total .
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento ao subanexo 22.00, a saber:

Cr$ 1,Oa
22.00 22.09 -

Atividade -

MINISTllRIO DAS MINAS E ENERGIA

Departamento Nacional da Produção Mineral
22.09.14.01.2.017

Remuneração de Serviços Pessoais ...
4.139.480
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971; 150Q da Independência e 83Q da República.
3.1.3.1 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Deljtm Netto
Antônio Dias Leite Junior
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N9 68.903 -

DE 12 DE JULHO DE 1971

Abre à Coordenação do Desenvolvimento de Brasilia - CODEBRAS - o
crédito sUPlementar de Cr$ 4.000.000,00, para retorço de ãotaçao consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere (I
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorlzaçào contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Coordenação do Desenvolvimento de Brasília CODEBRAS _. o crédito suplementar no valor de Crg 4.000.000,00 (quatro
milhões de cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada
ao suba nexo 28.00, a saber:
crs
28.00 28.02 28.02.01.01.1.004 4.1.2.0 -

Encargos Gerais da União
Recursos sob supervisão do Ministerio do
Planejamento e Coordenação Geral
Plano de MUdança para Brasília
Serviços em Regime de Programação
Especial .

4.000.000,00
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Art. 2<:1 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:
Cr$
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.01.01.1.003
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial .
4.000.000,00
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971; 1500 da Independência e 83Q da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N9 68.904 -JULHO DE 1971

DE

12

DE

Regulamenta o instituto do "draurback" previsto no artigo 78 do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Na forma do artigo 78 do
Decreto-lei nc 37, de 18 de novembro
de 1966, poderão ser concedidos, nos
têrmos e condições estabelecidos no
presente Regulamento e de conformidade com os Atos Supletivos a serem
baixados pelo Conselho de Política
Aduaneira, os seguintes incentivos à
exportação:
I -- restttuiçâo, total ou parcial,
dos tributos que hajam incidido sôbre a importação de mercadoria exportada após beneficiamento OU uttIízada na rabrícação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II -- suspensão do pagamento dos
tributos incidentes sôbre a importação de mercadoria a ser exportada
após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada;
UI - isenção dos tributos que íncidírem sôbre a Importação de mercadoria, em quantidade e qualidade
equívalente à utilizada no beneficiamento, Jabrrcaçâo,
ccmplementaçao
ou acondicionamento do produto eXR
portado.

§ 1Q Os incentivos previstos neste
artigo compreendem aquêles defini..
dos no art. 55 da Lei 5.025, de 10
de junho de 1966, com a redação aa,da pelo art. 49 do Decreto-lei número 24, de 19 de outubro de 1960.
§ 29 Os beneficios dêste artigo são
considerados como incentivos à exportação e não favores fiscais.
Art. 2º Os estímulos de que trata
o artigo anterior poderão ser aplicados:
a) à mercadoria importada para
beneficiamento no País e posterior
exportação;
b) à mercadoria matérte-prrma,
produto semi-elaborado ou acabado
- utilizada na fabricaçâo de outra
exportada, ou a exportar;
c; à peça, parte, aparelho e maquina complementar de aparelho. máquina, veículo ou equipamento expor ..
tado ou a exportar;
d) à mercadoria destinada à em..
ba.lagem, acondicionamento ou apre..
sentação de produto exportado ou a
exportar;
e) aos animais destinados ao abato
e posterior exportação.
§ 19 O estimulo também podera ser
concedido para matéria-prima e outros produtos que, embora não Integrando o produto exportado, selam
utilizado:'! na. sua rabrtcaçâo em condiçôes que justifiquem o beneticío,
a critério do órgão responsável vela
concessão do "draw-back".
§ 29 O estímulo também poderá ser
concedido, em caráter especial, na
forma do item lU do art. 19, a setores
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definidos pelo Conselho de Política
Aduaneira, a fim de ser reposta a
matérta-prlma nacional utilizada na
exportação, de sorte a beneficiar a
indústria exportadora ou o tornecedor nacional e para atender a peculiaridades de mercado.
Art. 39 Não será aplicado o beneIícío de que trata o artigo anterior
quando em cada pedido de aplícaçãó

do estímulo, o valor do impôsto de
Importação rôr inferior ao correspondente a 5 (cinco) vêzea o maior sa ..
Járto-mínímc vigente no País.
§ 19 Para atender ao limite mínimo
previsto neste artigo, várias exporta..
ções da mesma mercadoria poderão
ser reunidas em um só pedido.
§ 29 O Conselho de Política Aduaneira poderá alterar o limite fixado
neste artigo através de Resolução.
Suspensão de tributos

Art. 49 A suspensão do pagamento
dos tributos será concedida pelo conselho de Politica Aduaneira, de conformidade com as disposições do pre..
sente Regulamento e após o exame
do plano de exportação do beneficiário, mediante
expediente em cada
caso, de ato decísórío do qual conetarão:
a) qualificação do beneficiário;
b) especificação das mercadorras,
por item tanrárto, a serem importadas com as respectivas quantidades
e os seus respectivos valores, estabe..
lecídos com base na mercadoria a ser
exportada;
c) quantidade e valor da mercadoria a exportar;
d) prazo de exportação;
e) outras condições para concessão
do benefício a critério do Conselho de
Política Aduaneira.
Art. 59 O desembaraça das mercadorias importadas com a suspensão do pagamento dos tributos sem
precedido de assinatura de têrmo de
responsabilidade perante a autorrdade fiscal.
§ 19 Quando se fizer necessária a
prestação de fiança, fato que comitará das condições para concessão
do beneficio, na forma do artigo anterior, esta só deverá alcançar o valor dos tributos suspensos e será díspensada à medida em que rõr comprovada a exportação efetiva.

EXECUTIVO

§ 29 Realizada a exportação, conforme plano aprovado, a secretaria
da Receita Federal tomara as devidas providências para dar baixa nos
têrmos de responsabilidade, segundo
as normas que expedir para regular
os diferentes fatos que venham a
ocorrer, quando das exportações, e
bem assim, para dar ciência de quatquer importação, com fundamento no
artigo 4"', ao órgão que centralizar o
contrôle das operações.
Art. 69 Na hipótese de se' vencer
o prazo referido na letra "d' do artigo 49 sem se efetivar a exportação,
o beneficiário deverá liquidar o debito correspondente dentro de 30
(trinta) dias, dãndo a seguir conhecimento ao órgão responsável pela
concessão do "draw-back'".

Restituição ou isenção de tributos

Art. 79 A concessão do beneficio da
restituição ou da isenção dos tributos será autorizada pelo Conselho de
Politica Aduaneira mediante Ato do
qual constarão:
a) valor e especificação da mercadoria exportada, sujeita ao Regime
previsto neste Regulamento;
b) especificação das mercadorias li
serem importadas com as respectivas
quantidades e respectivos valores, por
item tartrarto, estabelecidos com base
na mercadoria a ser exportada;
c) valores da unidade de mercadoria importada FOB e/ou CIF'
d) outras condições para a concessão do beneficio, a critério do Conselho de Politica Aduaneira.
Art. 89 O ato de que trata o artigo anterior poderá ter caráter normativo ou especifico, quanto ao produto ou ao produto e emprêsa, aplícando-se, sem nova consulte ao COhselho de Política Aduaneira, às exportações futuras, observadas em to·
dos os casos as demais exigências
dêste Regulamento.
§ 19 O Conselho de Política Aduaneira poderá, independentemente de
solicitação, expedir atos normativos
ou especificas para incluir produtos
no regime de que trata o presente
artigo;
§ 29 No caso de ato normativo endereçado a determinada emprêsa, esta
se obriga a comunicar ao Conselho
de Politica Aduaneira as alterações
no rendimento do processo de pro-
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dução, alterações no preço do insumo

importado que signifiquem modificações de mais de 5% (cinco por cento)
na quantidade e valor de cada material ímportado: por unidade de produto exportado;
§ 39 O Conselho de Política Adua..
neíra procederá
períódícam-nta
atualização das relações importaçãoexportação constantes nos atos normativos ou especificas que expedir
para produto ou produtos;
§ 49 O Conselho de Política Adua..
neíra, atendendo aos interêsses da
economia nacional, poderá suspender
a aplicação de atos normativos ou
específicos.
Art. 99 A habilitação à restituição
ou à isenção rar-se-a perante o Chefe da Repartição Fiscal competente,
observadas as seguintes condições:
a) estar a mercadoria incluída no
regime de que trata êste Regulamento, na forma do artigo 79;
b) ser comprovada a exportação da
mercadoria.
Art. 10. A restttuiçâo do valor correspondente aos tributos será feita
mediante crédito fiscal, a ser utilizado em qualquer importação posterior.
Disposições Gerais

Art. 11. O Conselho de Política
Aduaneira e a Secretaria da Receita
Federal, nas suas respectivas jurísdíções adotarão as medidas .ieceesárias à execução dêste Regulamento.
Art. 12. O Conselho de Política
Aduaneira estabelecerá prazos para
habilitação aos beneficios.
Parágrafo único. Esgotados os prazos estabelecidos decairá o direito do
beneficiário.
Art. 13. A autoridade fiscal anotará no documento comprobatório da
exportação, a utilização dos benefícios previstos no artigo 19 dêste Regulamento.
Art. 14. Na concessão dos estímulos previstos no artigo 19 serão desprezados os subprodutos e resíduos
não exportados, quando seu montante não exceder de 5% (cinco por cento) do valor do produto importado.
Art. 15. O exportador respondera
sclldàrfamente com o beneficiário dos

estímulos pelo integral cumprimento
das obrigações previstas neste Regulamento.
Art. 16. Fica assegurado ao Con..
selho de Política Aduaneira e à re ..
partição fiscal competente, o livre
acesso, a qualquer tempo, a deposnc,
livros contábeis e de escrituração fiscal, bem como a outros documentos
e comprovantes, a fim de posslbuitar o exame e contrôlc da operação.
Art. 17. As repartições fiscais, -emeterão trimestralmente ao Canse..
lho de Política Aduaneira, estatíetíca dos benefícios aplicados na forma
dêste Regulamento.
Art. 18. As controvérsias suscitadas nas repartições fiscais relativas
aos atos
concessivos dos estímuloa
serão dirimidas pelo conselho de Potitica Aduaneira.
Art. 19. Na hipótese de mercadoria
Isenta ou livre do ímpôsto de importação, poderão ser concedidos os beneficios previstos no artigo 1Ç> para
os demais tributos incidentes na im ..
portação ,
Art. 20. Os atos referentes à con...
cessão dos estímulos não estão sujeitos à publicação no Diário Oficial
de União.
Art. 21. Caberá ao Conselho de
Política Aduaneira decidir sôbre os
casos omissos,
Art. 22. O Conselho de Política
Aduaneira poderá delegar competência a órgão da Administração direta
ou indireta para conceder os incentivos à exportação previstos neste
Decreto, mediante Resolução homologada pelo Ministro da Fazenda.
Art. 23. Ficam revogados o Decreto nc 53.967, de 16 de junho de 1964,
a partir da publicação dêste Regula..
menta, respeitadas as decisões já
concedidas, cujos prazos de validade
ainda estejam em vigor, e o Decreto
nv 65.199, de 19 de setembro de 1969.
Art. 24. :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DE'CRETO
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EXECUTIVO

DECRETO

N?

68.907
1971

DE

13

DE

JULHO DE

Declara de utilidade pública a Associação Família de Iâoria, com sede
em Curitiba, Estado do Pamnâ.

Cria a Reserva Indígena de Waimiri,··
Atroari, situada no Municípío de
Airão, Estado do Amazonas.

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o vartigo 81, item IlI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 57.687, de 1970, decreta:
Art. 19 :e declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19_ da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1<;> ao .êccgulamento aprovado pelo Decreto nv ..
.50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação Família de Maria COm sede
em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 29 :6:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçào, revo'gadas as disposições em coutrário.
Brasília, 13 de julho de 1971;
~509
da Independência e P10 da
República.

o Presidente da República, usando
MS atribuições que lhe confere o artigo 81, item rtr, da- Constituição, e
tendo em vista a Exposição de Moti·
vos no 1,121, de 6 de julho de 1971, Jo
Ministro de Estado do Interior, deereta:

EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 68.906
JULHO DE 1971

DE

13

DE

Declara de utilidade pública a Santa
Casa de, Misericórdia de Ptnaamcnruinoaoa, com sede em Pnuuimonhangaba, Estado de Sáo Paulo.

O Presidente da República, usando
da atributcâc que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc ~'6. 803, de 1908, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo ] o da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combínadc com o artigo JQ do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de 1961, a Santa
Casa de Misericórdia de Ptndamonhangaba.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1971;
~50'?
da Independência e 839 da
República.
G. MEDICI
Alfredo Buzaid,

E1'.!ÍLIQ

Art. I'? Fica criada a Reserva Indi.
gena waamm-atroan, no Munícípto
de Alrâo, Estado do Amazonas, com
a característica principal de área a
êles reservada, para os efeitos do artigo 198 e seus parágrafos da Constituíção e artigo 19 , item "v da Le!
no 5.371, de 5 de dezembro d'c. 1967.
Art. 2'? As terras da Reserva Indígena Waimiri-Atroari terão os seguintes limites: Norte: - partindo da
cabeceira do rio Camanaú, por uma
linha reta e seca, até a foz de um riacho sem nome, afluente da margem
esquerda do rio Jauaperf, rias cocrdenadas aproximadas de t:i1°13'\V e 0935'
S. dai, subindo êste rio, até a toa do
seu afluente, rio Alalaú; subindo este
rio até a foz do riacho Se'1] nome,
seu afluente da margem esquerda, nas
coordenadas aproximadas de f)O"~8'W
e 0'?40'S; subindo êste riacho, até :l
sua cabeceira; dai, por uma linha reta e sêca, até a cabeceira do riacho
sem nome, afluente da margem direita do rio Uatarnã, nas coordenadas
aproximadas de 59959'W e 0'<37'5; dai,
'lescendo êste riacho até <! sue rono rio Uatamâ; Leste: - deste ponto
descendo o rio Uatama, ate ;;I tez de
seu afluente igarapé Santo Antônio:
Sul; - dai, subindo o igarapé Santo
Antônio até à sua cabeceira; dêstc
ponto, por uma linha reta e seca, até
a cabeceira do riacho
m nome pr! ~
metro afluente da margem direita dJ
rio Curtuaú, partindo de sua foz, nas
coordenadas aproximadas de 61ºQ1'W
e 1042'S; descendo êsse riacho, até a
sua foz no rio Curtuaú
l)v[ ;3&tr: no
abaixo até à sua foz no rio Camanaú:
Oeste: _ subindo o rio Camanaú até
à sua cabeceira principal.
Art. 3° A Fundação Nacional do m ,
dia terá o prazo de 2 (,d.,lS) anos pa-
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ea apresentar ao Ministro do Interior
projeto de redução da área reservada,
desde que julgada excessiva às necessidades dos índios que a ocupam.
Art. 49 Caberá à Fundação rvacro .
nal do índio exercer a administração
«la Reserva Indígena de Waímírt
Atroari nas matérias atinentes à pro
teçao dos indígenas, de aeõroo com as
atribuições constantes da Lei nv 5.37J
de 5 de dezembro de 1967 e do De-ereto nv 68.377, - de 19 de março .íe
1971.

Art. 5° 1!:st~ Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 13 de julho de 197~ ;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.9(}8
JULHO DE

DE 13 DE

1971

Dispõe sôbre Concurso Vestibular '!Jara admissão aos cursos superiores' de
graduação.

o Presidente -da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar
tígo 81, item III e V, da Constituição
e regulamentando o disposto nos 3,1'tdgos 17, letra a, e 21 da Lei número
5.54(}, de 28 de novembro de 1968. 0
no artigo 49 do Decreto-lei nv 464
de 11 de fevereiro de 1969, decreta:
Art. 19 A admissão aos cursos 6U-·
periores de graduação será feita mediante classificação, em Concurse
Vestibular, dos candidatos que tenham escclartzaçâo completa -tc nívei
colegial, ou equivalente.
Art. 29 O concurso vestibular rar.
ae-à rigorosamente pelo processo elas
eífícatórlo, com o aproveitamento ,103
candidatos até o limite das vagas n.
xadas no edital, excluindo-se o candidato com resultado nulo em qual
quer das provas.
Parágrafo único. A classificação dos
candidatos ror-se-á na ordem decres ..
cente dos resultados obtidos no COIl"
curso Vestibular, levando-se em CODta a sua formação de grau médio e
sua aptidão para prosseguimento de
estudos em grau superior.
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Art. 3'? O Concurso Vestibular sere
aberto par meio de Edital em que,
além de outros elementos julgados necessários, se divulgarão as normas estatutárias ou regimentais que o regulem e se anunciarão as vagas abertas para o correspondente período te·
tivo, em tôda a instituição ou em
cada área do 1<) ciclo ou ainda quando ror o caso. em curso único mano
tido por estabelecimento isolado.
Art. 49 A inscrição no Concurso
Vestibular será concedida à vista da
prova de escolarização de grau médio
e dos demais documentos exigidos bem
como de pagamento da taxa respectiva.
§ 19 A prova de escolarização
de
grau médio, a juizo da instituição res
ponsável, poderá ser apresentada até
a data fixada para matricula, considerando-se nula para todos os efeitos
a classificação do candidato quando
assim não ocorrer.
§ 29 A Comissão de Encargos Educacionais tnstdtutda junto ao Conselho
Federal de Educação na forma do Decreto-lei no 532, de 16 de abril de
1969. é atribuída competência para -egulamentar o valor das taxas de inscrição ao Concurso Vestibular.
§ 39 Encerradas as inscrições. bem
como após a realização dos vestibulares, as instituições deverão comunicar
ao Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e
Cultura todos os dados relativos ~o
concurso vestibular.
Art. 59 Nas instituições oficiais, Co
Concurso Vestibular realizar-se-á, para todo o Território Nacional, ou para
as diferentes regiões, em data a ser
fixada pelo Departamento de Assuntos
Universitários do Ministério dn Educa çào e Cultura.
Parágrafo único. A fim de atender
às instituições que tendo dividido em
dois períodos o ano letivo regular, esposam a prática de dois vestibulares
anuais, também será fixada, para t"
do Território Nacional, a data de realização do concurso vestibular para o
segunoo pertooo retive

Art. 6'? As provas do Concurso Vestibular deverão limitar-se em contoudo às disciplinas obrigatórias do ensino de grau médio, acrescidas eventualmente de uma língua estrangeira
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moderna. e revestir complexidade que
não ultrapasse o nível de uma escola
rização regular dêsse grau.
§ 19 As provas do Concurso Vestibular serão organízadas com utilização de técnicas que assegurem, a partir dos conhecimentos exigidos, .uma
veríflcação de aptidão para estudos
superiores, sem vinculação a cursoe
ou ciclos de formação profissional.
§ 29 As provas do Concurso Vestibular serão idênticas para tôda a Ins

tituiçâo ou pata o grupo de instituj
çôes nêle interessadas, admitindo-se
prefixação de perfis e outras formas
de ponderação por universidade, federação de escolas ou estabelecímeu
to isolado e por áreas em que se desdobre o 19 Ciclo.

Art. 79 A elaboração, a aplicação ~
o julgamento das provas, assim como
a classificação dos candidatos, serão
centralizados em órgão próprio da instituição ou do grupo de instituições
para que se realize o concurso.
Parágrafo único. O Ministério da
Educação e Cultura por intermédio do
seu Departamento de Assuntos Universitários, atuará junto às Instituíções públicas e privadas de ensino <5U~
períor visando à sua associação, na
mesma localidade ou em localidades
diferentes, para realização conjunta do
Concurso Vestibular, num processo
gradual de unificação que deverá alcançar regiões cada vez mais amplas
do Pais.
Art. 89 O planejamento e a execução do Concurso Vestibular, na ror
ma do artigo anterior, poderão ser de .
feridos a organizações especializadas,
públicas ou privadas, pertencentes às
próprias instituições ou estranhas a
elas.
Parágrafo único. As organizações
especializadas a que se refere êste artigo deverão funcional' em caráter
permanente, promovendo análises ctí .
ticas dos resultados obtidos em vea-.
tibulares anteriores, bem como desenvolvendo estudos e adotando provtdônctas com vistas a um constante
aperfeiçoamento do Concurso em sua
concepção, em seu conteúdo e na tor.
roa de sua execução.
Art. 99 Os resultados do concurso
vestibular são válidos, apenas, par a
o período letivo imediatamente subseqüente à sua realização, não sendo
necessária a guarda da documentação
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dos candidatos por prazo superior ao.
do referido período letivo.
Art. 10. âate Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário]
Brasília, 13 de julho de 1971:
1509 da Independência e 83Q da.
República.
EM.ÍLIO

G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.909· JULHO DE 1971

DE 13 DE

Altera os limites do Parque N acionar.
do Xingu, criado pelo Decreto número 50.445, de 14 de abril de 1961,
regulamentado pelo Decreto número 51. 084. de 31 de julho de 1961
e alterado pelo Decreto n 9 63.082,
de 16 de agôsto de 1968.

O Presidente da República, usando>
das atrfbuíções que lhe confere o Artigo 81, item UI, da Constituição e'
tendo em vista a Exposição de Motivos nv 1.119, de 6 de julho de 1971,
do Ministro de Estado do Interior, decreta:

Art. 19 O Parque Nacional doXingu, criado pelo Decreto nv fiO.445,
de 14 de abril de 1961. regulamentadopelo Decreto ns 51.084, de 31 de julho de 1961 e alterado pelo Decreto'
no 63.082, de 16 de agôsto de 1968,
área reservada exclusivamente aos
índios, na forma do Artigo 198 e seusparágrafos, da Constdtu.çao e pnra os
efeitos do Decreto numero 68. ':7"1,
de 19 de março de 1971, passa a ter
os seguintes Itmítes: NORTE: partindo do cruzamento da BR-80 com a
cabeceira do rio Jarína ou Juruna, segue acompanhando
aquela rodovia,
rumo leste, até um ponto a quarenta
quilômetros da margem direita do rio
Xingu; LESTE: dêste ponto, segue no
rumo geral sul, acompanhando o Tio
Xingu, sempre eqüídistante quarenta
quilômetros da margem direita daquele rio, até a cabeceira do rio Xacotd
ou Paranaíba; daí por uma linha reta,
até a coordenada de 539 00 W e 139 Ol)
S; SUL: dêste ponto, segue rumo oeste exatamente acompanhando a linha
do paralelo de 139 00 até encontrar o
rio Antônio Bacaert, acompanhando
êste curso dágua até seu ponto de encontro com o rio Batoví (Tami-Tatoala) , e daí subindo até reencontrar
a linha do paralelo de 139 00 e por
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êste seguindo até o ponto de intersecção
com o meridiano 54\1 00';
DESTE: dêste ponto. segue o merldíano de 549 OU. no rumo norte, até o
seu cruzamento com o rio Arraia; dai,
desce êste rio até a sua foz no rio
Marttsauá-Missu; dêste
ponto, por
uma linha reta até a cabeceira do
rio Jarina OU Juruna, no ponto de seu
cruzamento com a BR-80.
Art. 29 A área remanescente da
delimitação constante do Decreto número 63.082. de 16 de agôsto de 1968,
localizada ao norte do traçada atual
da rodovia Xa vantina-Cacnimoo r p.H,80) e exclui da do Parque Nacional do
Xingu, permanecerá sob o regime do
Artigo 198, da Constdturç..',·) enquanto habitadas, com C~~átCI ue permanência, pelas tribos indígenas que
atualmente nela se encontram.
Art. 31;} A Fundação Nacional do-o
índio promoverá a atração dos grupos
indígenas arredios, localizados na área
excluída OU nas regiões circunvizinhas,
para o interior do Parque Nacional do
Xingu, devolvendo à posse e domínio
pleno da União as terras por êlea
'nabi tadas.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDIcr

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 68.910
JULHO DE 1971

DE

13

DE

.'Estabelece normas especiais para administração do pessoal do Grupo de
Estudos para Integração da Política
de Transportes, aprova OS respectivos quadro trabalhista e regime salarial, e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item trr, da Constituição, e
atendendo ao disposto nos artigo 59
do Decreto-lei nv 516, e 21 caput do
Decreto nv 64.312, de 7 de abril de
1969, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Quadro de
Pessoal do Grupo de Estudos para
Integração da Política de Transportes
.(GEIPOT), regido pela legislação tra-
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balhista, constante dos Anexos I a V,
integrantes dêste Decreto.
Parágrafo único - O pessoal em
exercício no GEIPOT, compreendendo
os servidores requisitados OU movimentados e empregados, não poderá,
em qualquer hi-pótese, ultrapassar os
quantitativos fixados nos Anexos I
a IV.
Art. 29 A contratação civil de locação de serviços de profissional de
nível superior, que dependerá de
prévia autorização presidencial, sõmente poderá' ocorrer em casos excepcionais, por prazo determinado, para
atender às necessidades específicas
relacionadas com estudos e pesquisas
ligados a projetos de alto nível, quando ficar devidamente comprovada e
justificada a conveniência da medida.
Art. 39 As atribuições e principais
tarefas, bem como normas de acesso
funcional, dos empregos constantes
dos Anexos 1, II e III do Quadro de
Pessoal do GEIPOT. serão Objeto de
resolução normativa da sua Comissão
Diretora.
Art. 49 Ressalvadas as funções de
confiança ou de üvre escolha previstas
no Anexo IV a admissão de pessoal
do Quadro de que trata o art. 19 dêste
Decreta dependerá de prévia habilitação em concurso de provas, ou de
provas e títulos a ser realizado pelo
GEIPOT, observada a orientação geral do órgão central do Sistema do
Pessoal Civil.
Parágrafo único - A admissão nos
empregos permanentes do Quadro de
Pessoal do GEIPOT far-se-á mediante prévia autorização presidencial.
Art. 59 O pessoal, regido pela legislação trabalhista, em exercício no
G E I P O T, inclusive desempenhando
funções consideradas de confiança ou
de livre escolha. poderá ser aproveitado nos empregos constantes dos
Anexos I, II e In dêste Decreto.
§ 19 O aproveitamento de que trata
êste artigo dependerá de aprovação
em prova prática de suficiência a ser
realizada pelo GEIPOT.
§ 29 Quando se tratar de servidor
pertencente a outro órgão, deferido
o aproveitamento. será feita a devida
comunicação à repartição de origem.
Art. 69 A movimentação para o
GEIPOT, de servidores da administração indireta do Ministério dos
Transportes, será processada sem ônus
para a repartição de origem.
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Art. 7t:' A requisição de servidores
da administração direta ou indireta
da União, dos Estados e dos Municípíos eerá processada de acõrdo com
fi. legislação que. lhes fôr aplicável
Art, 80 Quando a movimentação,
ou requisição, recair em ocupante de
emprêgo sob o regime da legislação

trabalhista, o servidor terá o seu contrato de trabalho suspenso durante o
prazo de afastamento e ao mesmo
retornará, uma vez cessada a vinculação com o GEIPOT, assegurada, quando couber, indenízaçâo correspondente
à diferença entre o que vinha percebendo no GEIPOT e o seu salário no
órgão a que pertencer, considerado o
tempo de serviço prestado ao GEIPOT.
Art. 9° Ficam revogados o artigo
20, os §§ 19 , 29 e 3° do artigo 21 e o
artigo 22, todos do Decreto nv 64.312,
de 7 de abril de 1969, bem como as
demais disposições em contrário.
Parágrafo único - Em virtude do
disposto neste artigo. o § 49 do artigo
21 do mencionado decreto passa a vigorar como parágrafo único.

e anexos, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ftca retificado, no artigo
2Q , item 1, alínea 1, do Decreto nv
65.799, de 5 de dezembro de 1969 que
altera o enquadramento do pessoal da
extinta Comissão Federal de Abastecimento e Preços, de que trata o De..
ereto nv 52.316, de 19 de agôsto de
1963, o nome do Assistente Comercial,
AF-103.12.A, de Germano José da,
Silva, para Gerson JOsé da Silva.
Art. 29 Este Decreto entrará em:
vigor na data de sua pubíícação revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 13 de julho de 1971;
:509 da Independência e 839 da
Repúb l'ca..
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N9 68.912 JULHO DE 1971

DE

13

DE

Art. 10. aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.

Exclui servidor do regime de disponibilidade e dá outras nrcoíaéncuie,

Brasília, 13 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Ç) da
República.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 8~, item III, da Constituição, etendo em vista o que consta do Processo no 2,017 de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David, Andreazza

Os anexos mencionados no art. tv
foram publicados no D.O. de 14 de
julho de 1971.

DECRETO N°

68.91~

JULHO DE

DE 13

DE

1971

Retifica o Decreto n9 65.799, de 5 de
dezembro de 1969, que altera o enquadramento do pessoal da extinta
Comissão Federal de Abastecimento
e Preços, de que trata o Decreto n 9
52.316, ae 19 de açoeto de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nv
3.7HO, de 12 de julho de 1960, e o que
consta do processo no 5.676, de 1970,

Art. 10 Fica excluído do relacionamento constante do Anexo 1 da.
Portaria. nc 3.220, de 29 de abril de
mstro de Estado do Trabalho e Previdência Soda, -,111 C2.T'Y,O
de Armazenista, códigoAF-102.8.A, do.
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do referido Ministério.
Art. 29 A disponibilidade de Dívmo.
Dias Magalhães, matricula nv
.
2.382.331, ocupante do cargo a que
se refere o artigo anterior, fica revogada a partir da vigência dêste Deereto.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em,
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de
julho de 1971;
da Independência e 839 da.
República.
~509

EM:ÍLIO G.

Julio

MÉDICI

Barata
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DECRETO

N?

68.913 - DE 13 DE
DE 1971

JULHO

DECRETO

N9

68.914 1971

DE

13

DE

JULHO DE

Cria a Rese1'va Indígena Parakanã si..
tuada no M1l.nicípio de Tucuruí, Estado do Pará.

Cria a Reserva Indigena Kararaô, situada no Municipio de Aluimíru;
Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item III, da Constdtuíção, e
tendo em vista a EXposição de Motivos no 1.122, de 6 de Julho ue Ulil
do Ministro de Estado do Interior, decreta:
Art. 19 FICa criada no Município
de Tucurui. no Estado do Pará, a Reserva Indígena para os índios Parakanâ, para os efeitos do Art. 198 e
seus parágrafos, da Constituição Federal e Art. 19, item IV, da Lei número 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art. 29 As terras da Reserva Indigena Parakanã terão os seguintes
limites: NORTE: partindo do ponto
de cruzamento do rio Repartimento ou
Jaoundá, com a rodovia 'I'ransamazôntca: dai, seguindo esta rodovia, ate
o ponto de seu cruzamento com o rio
ou igarapé Bacurí ; LESTE: subindo
êste rio ou igarapé, até a foz ao seu
afluente igarapé Lontra; SUL:
Dal
prossegue subindo o rio ou igarapé
Bacurt, até a sua cabeceira, conhecida
como igarapé das Lagoas, dêst e ponto, segue em linha reta e seca, até
a cabeceira do rio Repartimento ou
Jacundá; OESTE: dai, -iesce este rro
até o seu ponto de cruzamento com a
rodovia Tranaamazômca .
ATt. 39 A Fundação Nacional do
índio terá o prazo de dois (2) anos
para apresentar, ao Ministro do Interior, projeto de redução da área reservada, desde que julgada excessiva
às
necessidades dos
índios que a
ocupam.
Art. 49 Caberá à Fundação Nacional do índio exercer a administração da Reserva Indígena Parakanâ
nas matérias atinentes à proteção dos
Indígenas, de acóruo com as atribuições constantes da Lei no 5.371 d" 5
de dezembro de 1967 e do Decreto r'íúmero 68.377, de 19 de março de 1971.
Art. 59 1'tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Te~
vogadas as disposições em contrário.
Bmsília, 13 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista a Expostçáo de Motivos nv 1.120, de 6 de julho de 1971,
do Ministro de Estado do Interior, decreta:
Art. 19 Fica criada a Reserva Indígena Kararaô, no Município de AItamíra, Estado do Pará, com a característica principal de área reservada aos indígenas, para G efeítcx
do artigo 198 e seus parágrafos da
Constdtuiçào Federal e artigo 19, Ite.a
IV, da Lei nc 5.371, de 5 de dczembro de 1967.
Art. 29 A Reserva criada terá a
seguinte
delimitação: Nor s.,
d-,
foz do igarapé Mossoró ou São Sebastião no rio Iriri, descendo êste rio ate
a sua confll1ência com o rio Xingu;
Leste: - Deste ponto, subindo o rio
Xingu até a foz do Igarapé Cajueuo;
Sul: - daí, subindo o igarapé Cajueiro, até a sua cabeceira; Oeste: da cabeceira do igarapé Cajueiro por
uma linha Teta e sêca, até a ~abe
ceíra do igarapé Pedro Arcângelo ou
Cantinho; dêste ponto, 1,)01' outra linha Teta e sêca até a cabeceira do
igarapé Mossoró ou Sâc
Secasüàc
descendo êste igarapé até a sua foz
no rio Irlrf.
Art. 39 A Fundação Nacional do'
índio terá o prazo de 2 (dois) anos
para apresentar ao Mínistro do Interior, projeto de redução da área reservada, desde que julgada excessiva.
as necessidades dos índios que a
ocupam.
Art. 49 Caberá à Fundação Nacíonal do índio, exercer a admintstracào
da Reserva Indígena de Kararaô nas.
matérias atinentes à proteção dos indígenas, de acôrdo com as atribuições
constantes da Lei nc 5.371, de 5 dedezembro de 1967 e do Decreto número 68.377, de 19 de março de 1971.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jose Costa Cavalcantt

EMÍLIO G. MÊDICI

José Costa Cavalcanti
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DE'CRErO NO? 68.915 JULHD DE 1971

DE

13

Alberto Mesquita de Camargo, sediado em São Paulo, Estado de São Pau-

DE

lo.

Autorização para funcionamento
da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Carlos Queiroz", com
08
cursos de Pedagogia e Letras - São
Paulo.

o Presidente da Repúbnca, usando
das atribuições que lhe contere c ar-

tigo 81, item IIl, da ConstHmçao,ae
acordo com o artigo 47 da Lei nv .'

Art. 2° ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1971;
Independência e 83°
da
150° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

5.540, de 28 de novembro de 1908, al-

terado pelo Decreto-lei

~1Q

~4:..

de

j)

de setembro de 1969, e tenrto em viste
o que consta do Processo ·JFE número
!l3t} de 1970, do Ministério da "",,<tuca-

ção e Cultura, Decreta
Art. 19

Fica autorizado o runcio-

namento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Carlos Queiroz",
com os Cursos de Pedagogia e Letras,
mantida pela Organização Aparecido
Pimentel de Educação e Cultura
OAPEC, sediada em Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo.
Art. 29 .Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho fie 1971;
:509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.o 68.916 JULHO DE 1971

DE

13

DE

A utoriza o funcionamento dos Cursos
de Ciências Contábeis e de Ciências
Administrativas do Instituto de Ciências Sociais São Judas Tadeu SP.

o Presidente da República, usando
das atrfbu'r-õea que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acórdo com o artigo 47 da Lei número
5.540. de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n« 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n.e 1.450-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Ciências Contábeis e de Ciências Administrativas
do Instituto de Ciências Sociais São
Judas Tadeu, mantido pelo Instituto

DECRETO

N9 68.917 DE 14 DE
JULHO DE 1971

Altera âenommação da "Uniuersuiade de Goiás" para "Universidade
Católica de Goiás" e aprova modificação do seu Estatuto.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o que consta no Processo no 1.894-70, do Conselho Federal de Educação, decreta:
Art. 19 A Universidade de Goiás,
reconhecida pelo Decreto nv 47.041,
de 17 de outubro de 1959, passa a denominar-se "Universidade Católica de
Goiás".
Art. 29 Fica aprovado o nôvo Estatuto, que com êste baixa, assinado
pelo Ministro de Estado da Educação
e Cultura, e pelo qual será regida "l
Universidade Católica de Goiás.
Brasília, 14 de julho de 1971;
1509 da Independência e S3Q da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

ESTATUTO DA UNIVERSIDADE
CATóLICA DE GOlAS
TÍTULO I

Da Uniuersuiaâe e dos seus fins

Art. 19 A Universidade Católica de
Goiás, instituída em Goiânia, capital
do Estado de Goiás, sob o patrociníc
do Arcebispo Metropolitano e dos Bispos da Província Eclesiástica católtca de Goiânia,
uma Universidade
particular, reconhecida pelo Govêrno
Federal nos têrmoa do Decreto número 47.041 de 17 de outubro de 1959,
é

ATOS DO PODER EXECUTI\'O

sob o nome inicial de Universidade
de Goiás.
Art. 29 A Universidade Católica de
Goiás tem por finalidade:
1) Promover a cultura em todos os
níveis, procurando elaborar a síntese
da ciência humana e a revelação divina, de modo a criar e difundir uma
visão do homem e do universo.
2) Desenvolver o ensino e a pesquisa, para cooperar o progresso cientifico e tecnológico.
3) Formar profissionais competentes, habilitados para servirem, com
sentido de responsabilidade e participação' às necessidade da região e do
país.
4) Integrar-se na luta pelo desenvolvimento, colocando a ciência e a
técnica a serviço do homem.
Parágrafo único. No intúito de melhor atingir estas finalidades e o bem
comum, a universidade promoverá o
intercâmbio c a cooperação com outras instituições.
Art. 39 A Universidade Católica de
Goiás é mantida pela Sociedade
Goiana de Cultura, entidade civil com
sede em Goiânia (registro nv 393, em
4-12-58) .
§ 1Q A mantenedora pertencem todos os bens utilizados pela Universidade Católica de Goiás, ressalvados
os casos previstos no parágrafo único
do art. 59 e no art. 99.
§ 29 Da sociedade Mantenedora dependem a aceitação de legados, doaçoes e heranças; a criação e incorporação de unidades e entidades universitárias, ouvido o Conselho universitário; a aprovação do. Plano Diretor para o Desenvolvimento da Urrlversídade: a fixação da política salarial e das taxas escolares; e a ~1O
rnologação da reforma do Estatuto da
Universidade.
A.l~t. 4Q A Universidade Católica de
GOlas tem personannads, jurídf ea e
goza ,~e plena autonomia didáticoc~en.tlf!ca, administrativa, financeira ~
discípfinar, nos termos da legislação
brasileira e do presente Estatuto,
TÍTULO II

Da Constituição da Uniuersuuuie

Art. 59 Para a realização de seus
fins, a universidade Católica de Goí as
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será estruturada em Unidades constítutivas e órgãos suplementares, agrupados, conforme suas afinidades em
Centros Universitários, podendo, na
área de sua influência cultural manter outras unidades ou desdobramentos de seus cursos, observadas as prescrições legais que regem a matéria,
Parágrafo único, A Universidade
Católica de Goiás poderá também receber o concurso de outras instituições
de caráter técnico, científico ou cul
tural, oficiais ou particulares, por
meio de mandatos e convênios estabelecidos entre as respectivas direções
e o Reitor da Universidade, ouvidos,
se necessário, o Conselho Uníveraítário e a Sociedade Mantenedora.
Art. 69 A unidade Constitutiva, denominada Departamento, concentra,
acadêmica, científica e admínistrativamente as atividades de ensino e
pesquisa concernentes a um setor es~
pecifico do saber.
Art. 79 Os órgâos Suplementares
são órgãos de natureza técnica, cultural, recreativa e de assistência aos
estudantes, subordinados à Reitoria,
aos Centros ou às Unidades, conforme
as normas a serem fixadas no Regimento Geral da Universidade e nos
próprios regimentos.
Art. 8Q Centros Universitários são
entidades que congregam as Unidades
Constitutivas' e órgãos Suplementares
afins, coordenando atividades cultu ..
rais, científicas, pedagógicas e administrativas' através do exercício de
atribuições normativas e de contrõle.
Parágrafo único, Os Centros Universitários serão criados pelo Conselho Universitário, a proposta do Reitor, com prévia alteração do Estatuto.
Art. 99 A Universidade Cacól.ca de
Goiás, por deliberação da Sociedade
Mantenedora, poderá aceitar, em propriedade ou administração, acervos
vinculados, constituídos por conjuntos
de bens com destinação específica. estabelecida no ato da respectiva instituição.
Art. 10. A Universidade Católica de
Goiás constituí-se dos seguintes Centros Uníversttáríos:
I - Centro de Ciências Humanas;
II - Centro Técnico-Científico.
Art. 11, Cada Centro coordenará as
atividades de seu respectivo setor,
R
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através das seguintes Unidades Constitutivas:

se, a todos os que, de qualquer modo.
fazem parte da Universidade.

I -

Centro de Ciências Humanas:
1. Departamento de Filosofia e
Teologia
2. Departamento de Ciências Jurt-

dicas
3. Departamento de Educação
4. Departamento de Letras
5. Departamento de História

CAPíTULO

Dos orçaoe de Administração

Art. 15. São órgãos de Adminístração da Universidade;

e

1.

Ciências Sociais
6. Departament-o de Serviço Social

a)

II - Centro Técmco-Cíentinco:
1. Departamento de Artes e Arqui-

2. Departamento de Matemática e

Física
.B~l~r.

4. Departamento de oiõncias BmIogícas e Geocíêncíaa.
TíTULo IU

no Regime e Orçanização

/.UI.

Universidade
CApiTULO I

Das Leis

e Normas da Admtnuaracco

Art. 12. A Universidade católica
de Goiás rege-se.
I - Pela Legislação Federaj ue en-

sino e pelas disposições canônicas
aplicáveis;
II - Pelo presente Estatuto;
IH - Pelo Estatuto da Sociedade
Mantenedora;
IV - Por seu Regimento Geral;
V - Por atos normativos internos.
Parágrafo único. Os casos omissos
serão resolvidos pelo Conselho TJn1versitário, ou pela pela Sociedade
Mantenedora, no âmbito da respectava competência.
Art. 13. Nos limites permitidos
pelos textos legais e estatutártos a
que se refere o art. 12, é facultado
à. Universidade Católica de Goiás ditar normas para facilitar-lhe o cumprimento e promover mais eficazmente o bem da instituiçã-o.
Parágrafo único. A expedição dcssas normas pelos órgãos de admtntstração da Universidade e de suas
unidades far-se-á de acôrdo com a
sistemática de Atos NormatIvos, Hxada pela Reitoria, com aprovação de;
Conselho Universitário.
Art. 14. A observância das normas
referidas nos artigos 12 e 13 impõe-

De Supervzsào

A Grã-Chancelaria
b) A Assembléia Universitária

2. De Deliberação Superior
a) O Conselho Uníversttárto
b J O Conselho de Ensino e Pesqtn-

tetura

3. Departamento de Ciências
nômícas e Administrativas

n

ee
3. De Execução Superior

A Reitoria
4. Intermeâsàrto de Execuçao
a) A Secretaria Geral
5. conuaementores
a) Biblioteca Central
b) Os Serviços de Assistência

a)

SECÇÃO

Dos Orgaos de Supervt30.D
SUBSEÇÃO I

Da Grã-Chancelaria

Art. re. A dignidade de Grão
Chanceler, autoridade suprema no g')~
vêrno da Universidade, compete ao
Arcebispo Metropolitano na Igreja
Católica de Goiânia, ou a que êle delegar.
Art. 17. São atribuições do Grão·~
Chanceler:
1 Zelar pelo respeito à integrfaade dos principias da doutrina mora! cristã, no âmbito da Uníversidade:
11 - Zelar pela ríel observnncra
das prescrições canônicas apücàveia,
In - Nomear o Reitor e os Vice"
Reitores, na forma estabelecida no
presente Estatuto, bem como aprovar
a nomeação e exoneração dos Decanos dos Centros Universitários;
IV - Assinar, em primeiro lugar,
por sr ou por delegado seu, os diplomas de professôres titulares e os titulas honoríficos;
V - Confirmar ou rejeitar o veto
do Reitor às decisões do Conselho
Universitário, nos têrmos do parágrafo único do artigo 36.
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SUBSEÇÃO II

Da Assembleia Universitrírin

Art. 18. A Assembléia Universitárta, órgão de representação. coletiva
e de supervisão da vida Urriversítária, constituir-se-á, sob presidência
de honra do Grão-Chanceler ou do
seu delegado, por todos os professores das Unidades Universitárias.
Art. 19. A Assembléia Umversitaria reunir-se-á ordinàrlamente duas
vêzes por ano, em ocasião da aher ~
tura e do encerratnent > "los tr abalhos escolares; e extraordínartameme
quando convocada pelo Reitor, para
tratar de assuntos considerados de
de alta relevância.
Art. 20. Competirá à Assembléia
Universitária, nas suas retm.ôes ordinárias:
I Tomar conhecimento do plano anual de trabalhos da Univer31dade, na abertura do ano letivo;
II - Tomar conhecimento tios relatórios das atdvtdades E' realizações
do ano anterior;
lU - Ouvir a aula Inaugural dos
cursos da Universidade, que será. pronunciada por professor UniversltarIo
ou personalidade de relevo nos melas
cul,turais do país ou do estrangerro;
IV - Assistir à entrega dos titulas
honorificas.
SECÇÁO

n

Dos órgãos de Deli.,'Je":zçtZo Su períor
SUBSEÇÃO I

Do Consetno Utuoersttartc
Art. 21. O Conselho Unive:csit,ãrl'J

é o órgão supremo de deliberação em
matéria normativa. acadêmica e JU-

nsdtcíonal, nos têrmos elo presente
Estatuto.
Art. 22. O Conselho Universttárto
constituir-se-á:
1 - Pelo Reitor
II -- Pelo Vice-Reitor ou vice.uei.,
Cores
IH - Pelos Decanos dos Centros
Universitários;
IV - Pelos Diretores dos Departamentos,
V - Por um professor de cana
Centro Universitário eleito pelo respectivo Conselho Departamentaj:
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VI - Por três representantes da
Comunidade Local nomeados pele
Grâo-Chanceler:
VII - Por um representante cs.
Sociedade Mantenedora,
VIII - Pela representação dos eetudantes, nos têrmos da Legislação
vigente e do presente Estatuto.
§ 10 O Secretário Geral da Universidade assistira às sessões do Conselho Universitário, mas sem direito
ri- voz nem a voto.
§ 2 0 Os membros do Conselho UnIversttárto de que tratam rrs alíneas
V e VI dêste artigo exercerão o seu
mandato pelo prazo de um (1) ano.
podendo ser reconduzidos.
§ 3 0 Juntamente com os conselheiros que não sejam membros natcs,
serão eleitos suplentes, com mandato
ao dêles vinculados, para substituir
eventualmente os efetivos.
Art. 23. São atribuições do Conselho Universitário:
I - Zelar pelo patrimônio moral
da Universidade;
II - Deliberar sôbre a crtação e
incorporação de Unida-ies Universitârras, determinando a categoria a que
deverão pertencer, com prévia alteração do Estatuto;
111 Analisar e aprovar o Estututo e o Regimento Geral da Universidade, bem como quaisquer de SU95
reformas e alterações, para ulterior
aprovação pelo Conselho Federal de
Educação;
IV - Aprovar a sistemática. doe
atos normativos internos;
V - Fixar normas gerais para a
elaboração dos atos normativos pro...
prtos pelos quais se regerão as Untdades Constitutivas e órgãos Suplementares da Universidade, e homologá-los, após a aprovação pelo Conselho Departamental;
VI - Homologar os Atos Normatrvos relativos a assuntos acadêmicos
aprovados pelo Conselho de Ensino e
Pesquisa, de acôrdo com os 'incisos 1
e 111 do artigo 270 do presente Estatuto;
VII - Estabelecer normas serais
para a revalidação de diplomas e
certificados, observados os prlnctptos
estabelecidos pelo Conselho wederal
de Educação, salvo casos de convênios culturais realizados entre o
Brasil e outros países;
VIII - Exercer o poder dlscínltnar,
ortglnàrramente e em grau de recurso;
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IX - Deliberar sôbre representaeões ou recursos que lhe forem apresentados pelo Reitor;

Ce!J~

X -

Reconhecer o Diretório

XI -

Reconhecer as Diretorias dae

tral dos Estutdantes e aprovar-lhe o
Regimento.

Associações e entidades vinculadas

;?

Universidade e suspender ou cassar-

lhes o reconhecimento quando cesvlrtuarem suas finalidades;
XII - Aprovar as normas gerara
sõbrc as condições de admissão, promoção e transferência de proíessôres'
XIIr - Deliberar sôbre as questões
em que forem omissos o Estatuto f' o
Regimento Gera!
consultando para

da Universidade,
a decisão tI:18.i,

quando rór mister, a autoridade competente;
XIV -

Quaisquer outras que rhe
corresponderem nos têrmos da IegtsIação vigente e do nresente estatuto:
§ 1° O Conselho Universitário regulará em seu Regimento interno a convocação de membros da comunidade
uníversltàría ou de representantes de
qualquer entidade universitária que
estejam vinculados a processos em
pauta.
§ 2° Para as resoluções relatavas ao
disposto nos incisos !II e XI, bem
como relativas ao inciso IX dêste artigo, em combinação com o inciso XV
do artigo 35, será exigido quorum de
dois têrçcs,
§ 3° Para deliberar vàlidamente sôbre propostas de criação e incorporação de novas entidades ou que envolvam aumento de despesas e responsabilidades, além dos limites das previsões orçamentárias normais, o plenário do Conselho Universitário necessita parecer favorável da sua Comissão de Orçamento e Contas, acêrca da viabilidade das iniciativas propostas, com prévia alteração do Estatuto.
§ 4° Das decisões do Conselho Universitário caberá sempre recurso para o Conselho Federal de Educação
por estrita argüição de ilegalidade.
Art. 24. O Conselho Universitário
reunir-se-á ordínàrfamente quatro
vêzes por ano, no início e no fim de
cada período letivo, e extraordmàriamente sempre que fôr convocado pelo Reitor por iniciativa própria, ou
atendendo a pedido de 1/3 (um têrÇO) de seus membros.

§ 1° O Conselho Universitário instalar-se-á vàlidamente com a presença da metade maís um de seus membras e deliberar,', pela maioria dos
presentes, ressalvados os casos de
quorum especifico.
§ 2° O comparecimento às sessões
do Conselho Universitário é obrigatório e preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa,
de ensino ou de pesquisa na Universidade.
§ 3° Perderá o mandato o Conselheiro que, sem causa justificada e
aceita, faltar a três sessões consecutivas ou cinco descontínuas, ou que tiver sofrido penalidade por Infração
incompatível com a dignidade da Vida Uníversitárta ,
§ 4° As sessões do Conselho Universitário são públicas salvo deliberação
em contrário, para cada caso.
§ 5° Das sessões do Conselho Uni ~
versltárío, lavrará ata o SecretárioGeral da Universidade, que assinará
juntamente com o Presidente.
Art. 25. O Conselho Universitário
elegerá anualmente três (3) comissões dentre os seus membros, para
estudo e pronunciamento sôbre questões submetidas ao seu exame pelo
Presidente.
§ l° Cada comissão elegerá, dentre
os seus membros, o respectivo Prealdente,
ê
2° As Comissões a que se refere
êste artigo são:
a) Legislação e Normas;
b) Orçamento e Contas;
c) Recursos.
§ 3° Além destes, o Presidente poderá criar, eventualmente, designando seus respectivos membros, Comíssão Especial para estudo e pronunciamento sôbre determinado assunto,
a qual fica automàtícamente extinta
terminado o trabalho de que foi Incumbida.
SUBSEÇÃO l i

Do Conselho de

Ensino e Pesquisa

Art. 26. O Conselho de Ensino e
Pesquisa, órgão colegiado que superVisiona, orienta e coordena o ensino
e a pesquisa em tôda a Universidade, constituir-se-á:
I - Pelo Reitor ou seu representante;

8á

ATOS DO PODER EXECCT"::rVO

II - Pelos Decanos dos Centros
Universitários;
!lI - Por dois membros de cada
Centro, sendo um da escolha da Rei ~
torta e outro indicado pelo Conselho
Departamental;
IV - Pela representação estudantil, nos têrmos da Legislação vigente
e dêste Estatuto.
§ 1" Juntamente com os conselheiros que não sejam membros natos,
serão eleitos suplentes, com mandato
ao dêlea vinculados, para substituir
eventualmente os efetivos.
§ 2" A constituição do Conselho de
Ensino e Pesquisa deve ser tal que
os membros referidos no inciso lU
pertençam a distintos departamentos;
§ 3'" A critério do Conselho, poderão ser convocados, sem direito e. voto, membros de qualquer organismo
da Universidade, bem como representantes dos cursos de pós-graduação,
sempre que os assuntos em pauta o
exigirem.
Art. 27. Compete ao Conselho de
Ensino e Pesquisa:
I - Apreciar, coordenar e aprovar
o Plano Global de ensino e pesquisa
a ser homologado pelo Conselho Universitário;
II - Aprovar os currículos dos cursos de graduação e pós-graduação
elaborados nos Centros, bem como as
suas alterações.
III - Aprovar as propostas de novos cursos, a serem homologados pelo
Conselho Universitário;
IV - Aprovar as ementas dos programas das disciplinas;
V - Apreciar, coordenar e emitir
parecer sôbre os programas de pesquisa elaborados pelos Centros;
VI - Aprovar os programas do
concurso vestibular dos Centros, bem
como as normas para a sua realização;
VII - Estabelecer normas sôbre as
condições de administração, promoção
e transferência de professôres, de
acôrdo com as normas gerais aprovadas pelo Conselho Universitário.
Art. 28. O Conselho de Ensino de
Pesquisa poderá funcionar em sessão plenária ou em regime cameral,
de acordo com o que fôr estabelecido
no seu Regimento Interno.
Parágrafo único. Caberá ao plenáfio do Conselho de Ensino e Pesquisa
homologar as decisões tomadas nas
reuniões camerais.

Art. 29. O Conselho de Ensino e
Pesquisa reunir-se-á ordinàriamente
em plenário quatro vêzes ao ano, ou
seja no início e no fim de cada período letivo regular, e extraordínàrtamente sempre que
convocado pelo
Presidente por iniciativa própria ou
a pedido de pelo menos 1/3 (um terço) de seus membros.
Art. 30. Em suas reuniões e deliberações, o
Conselho de Ensino e
Pesquisas observará as normas estabelecidas em ato normativo por êle
mesmo elaborado.
Art. 31. Das reuniões plenárias do
Conselho de Ensino e Pesquisa lavrar-se-á ata, a
ser assinada pelo
presidente e pelo secretário.
SEÇÃO IH

Do órgão de Execução Superior
Da Reitoria

Art. 32. A Reitoria, exercida pelo
Reitor, é o órgão executivo supremo
que supermtende, coordena e fiscaliza tôdas as atividades universitárias.
Art. 33. O Reitor será nomeado
pelo Grão-Chanceler, e seu mandato
terá a duração de três anos, podendo
ser reconduzido.
Art. 34. O Reitor será auxiliado
por um ou mais Vice-Reitores, nomeados pelo Grão-Chanceler, por indicação do Reitor.
§ 1° Compete aos Vice-Reitores
o
exercício das
funções permanentes
que lhes venham a ser atribuídas pelo Regimento Geral, bem como as
advindas por delegação específica do
Reitor.
§ 2° Um dos Vice-Reitores, designado pelo Reitor, substituí-la-á em suas
ausências ou impedimentos
ocasionais.
§ 3° O mandato dos Vice-Reitores
terá duração de três anos, podendo
ser reconduzidos.
Art. 35. São atribuições do Reitor:
I - Dirigir e administrar a Universidade Católica de Goiás e representá-la em juízo e fora dêle;
II - Zelar pela fiel execução dêste Estatuto;
IH - Convocar e presidir, sem preJuizo da Presidência de honra do
Grão-Chanceler, a
Assembléia Uni-
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versitária, e o Conselho Universitário,
com direito a voto além do de desempate;
IV - Presidir, com direito a voto,
quaisquer reuniões universitárias a
que comparecer;
V - Nomear e dispensar os da-ígentes de tôdas as Unidades da Universidade, com prévia Autorização do
Grão-Chanceler, quando se tratar de
Decanos de Centro Universitário;
VI ~ Dar posse aos diretores e proressõres titulares das Unidades Uníversttártas:
VII - Nomear, promover e díspenBar todos os membros do corpo docente, nos têrmos dêste Estatuto;
VIII - Contratar professôres vísttantes e conferencistas. nos têrmoe
dêste Estatuto;
IX - Assinar 08 diplomas ecertificados expedidos pela Universidade;
X - Conferir, por si ou P9r delegado seu, o grau aos diversos diplomados pela Universidade;
XI - Admitir, Iícencíar e dispensar o pessoal administrativo;
XII - Exercer o poder disciplinar;
XIII - Administrar os acervos vinculados, nos têrmos do ato normativo
da respectiva instituição;
XIV - Levar ao Conselho Untveraítárío as representações ou recursos
dos membros dos corpos administrativos, docente e discente, relativos a
questões da vida acadêmica da Uníversidade;
XV - Sustar ex otficio ato de órgãos acadêmicos ou ~d:ministra.tivos
que lhe parecer oontrár!o .aos. mterêsses da Universidade ou ínfríngentes das normas que a regem, flcando o respectivo ato obrigatoriamente
sujeito à apreciação e ao julgamento
do Conselho Universitário, diante das
razões apresentadas pelo Reitor, dentro do prazo de trinta dias;
XVI - Vetar as resoluções
do
Conselho Universitário quando bem o
entender, até dez dias depois da reunião em que tenham sido adotadas;
XVII - Desempenhar as demais
funções inerentes ao cargo de Reitor,
de acôrdo com a legislação vigente,
o disposto neste Estatuto e os princípios gerais do regime Universitário.
Art. 36. Vetada uma resolução do
Conselho Universitário nos têrmos do
inciso XVI do art. 35, o Reitor convocará imediatamente o mesmo Conselho para nova sessão a reunir-se
dentre de dez dias, a fim de expor

as razões do veto. Se, por maioria de
dois terços da totalidade de seus
membros, o
Conselho Universitário
rejeitar o veto, a resolução será considerada definitivamente
aprovada,
salvo o disposto no parágrafo único
dêste artigo.
Parágrafo único. No caso em que
a matéria da resolução interesse à
orientação espiritual, o veto será levado ao conhecimento do Grão-Chanceler, que o confirmará ou rejeitará
em última instância.
Art. 37 - A Reitoria disporá de
uma assessoria jurídica e de uma assessoria de planejamento, cujas estruturas e atríbuíçõea serão fixadas por
atos Normativos Internos expedidos
pelo Reitor.
SEÇÃO IV

Do órgão lntermeâiómo de Execução
Da Secretaria Geral

Art. 38 - A Secretaria Geral é o
órgão intermediário de execução da
Universidade, diretamente subordinada à Reitoria.
Art. 39 - A Secretaria Geral será
dirigida pelo Secretário Geral da Universidade, de livre escolha do Reitor.
Art. 40 - A secretaria Geral será
organizada de acôrdo com as normas
fixadas no Regimento Geral da Universidade e no Ato Normativo Interno expedido pelo Reitor.
SEÇÃO

v

Dos órgãos Suplementares
Subseção I
Da Biblioteca Central

Art. 41 - A Biblioteca Central reunirá, para a consecução de seus objetivos, acervo bibliográfico de vária
natureza e terá por fim proporcionar
a documentação indispensável à pesquisa e ao ensino na Universidade.
Parágrafo único. Junto a cada Unidade Universitária, poderá ser estabelecida uma Bíbloteca Setorial, vínculada à Biblioteca Central.
Art. 42 - A organização e o funcionamento da Biblioteca Central e
da-s Biblotecas Setoriais serão disciplinados no Regimento Geral da Universidade e nos respectivos Regimentos
Internos.
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SUBSEÇÃO II

Do Serviço de Assistêncui

Art. 43 - A Universidade premoverá a assistência médica, [uridíca,
farmacêutica, econômica e social aos
membros do corpo docente e administrativo, através de órgãos competentes cujas atribuições e funcionamento
serão fixados em Ato Normativo a ser
expedido pelo Reitor.
TÍTULO IV

Dos Centros Universitários
CAPÍTULO I

Da Administração dos Centros

ATt. 44 -

São órgãos de administração dos Centros Universitários, na
forma dêste Estatuto, do Regimento
Geral e dos respectivos Regimentos
Internos:
I - O Decano do centro;
II - O Conselho Departamental.
SEÇÃo

I

Dos Decanos dos centros

Art. 45 - O Decano do Centro, nomeado pelo Reitor, com prévia autorização do Grâo-Chanceler, e ouvidos
os membros do conselho Departamental correspondente, é o responsável pelas atividades do Centro Universitário para o qual foi designado,
com as atribuições deferidas pelo Regimento Geral da universidade.
§ 19 O Decano do Centro será de
preferência, escolhido entre os professôres titulares ou
adjuntos
do
Centro, que tenham exercido a função
de professor ou pesquisador na Universidade por período não Inferior a
dois anos.
29 A duração do mandato do Decano será de dois anos, podendo ser
reconduzido.
§ 39 Em seus impedimentos even..
tuàts, o Decreto será SUbstituído por
um dos membros do Conselho Departamental, por êle mesmo designado.

*

SEÇÃo II
Do ConseZho

Departamental

Art. 46 - Cada Centro Universitário terá um Conselho Departamental, com funções definidas no Regimento Geral da Universidade.

Art. 47 - O Conselho Departamen~
tal de cada Centro Universitário
constituir-se-á:
I - Pelo Decano, que o presidirá;
Il - Pelos Diretores dos Departamentos;
III - Por um representante
do
Corpo Docente de cada Departamento integrante do Centro, escolhidos
pela Congregação de cada um dos ditos Departamentos.
IY - Pela representação estudantil, nos têrmos da legislação vigente
e dêste Estatuto.
§ 19 Os Conselheiros de que trata o
inciso III dêste artigo exercerão o
seu mandato pelo prazo de um ano,
podendo ser reeleitos.
§ 29 Sempre que o Presidente do
Conselho Departamental julgar conveniente, poderão comparecer às reuniões, com direito a voz, Dirigentes de
órgãos Suplementares e Coordenadores de Cursos.
CAPÍTULO II

Dos Departamentos

Art. 48. O Departamento constitui
a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de organização
administrativa,
didáticocientífica e de dtstrtbuícâo de pessoal
e compreenderá disciplinas afins.
Art. 49. Os Departamentos estarão
integrados:
I - Pelos professôres das disciplinas
pertencentes ao Departamento
em
questão;
TI Pelo pessoal auxiliar de ensino e pesquisa;
III - Pelo pessoal administrativo
correspondente;
IV - Pelos alunos cujo- campo
principal de estudos nêle se situe.
Art. 50. A administração de cada
Departamento será constituida:
I - Pelo Diretor do Departamento;
II - Pela Congregação do Departamento;
IIT - Pelas comissões específicas,
quando previstas por ato normativo
próprio.
Parágrafo trntco. A composição e
funcionamento dêstes órgãos de administração obedecerão às normas a serem estabelecidas no Regimento Geral da Universidade.
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CAPÍTULO !II

DoS órgãos

Suplementares

Art. 51. Os objetivos, a organização, a administração. e o funcionamento dos órgãos Suplementares de
que trata o artigo sétimo obedecerão
ao presente Estatuto, ao Regimento
Geral da Universidade e aos atos normativos próprios, aprovados pelos órgãos competentes.
TÍTULO IV

Do Corpo Docente

Art. 52. O corpo docente da UUlversidade Católica de Goiás é o conjunto das pessoas que nela exercem
atividades ao sistema indissociável de
ensino e pesquisa, em nível de graduação ou mais elevado, para fins de
transmissão e ampliação do saber.
Art. 53. Os membros do corpo Docente da Universidade Católica de
Goiás serão recrutados entre 'as pessoas de valor cientifico, capacidade
didática, competência técnica, seríedade profissional e integridade
de
costumes que aceitem plenamente os
príncípios gerais da moral cristã.
Art. 54. O Corpo Docente da Universidade estará formado por um
quadro de professôres de tempo Integral e outro de professôres horistas,
distribuídos entre as seguintes categorias:
I - Professôres titulares;
II - Professôres adjuntos;
!II - Professôres assistentes.
§ 19 Junto ao Corpo Docente runcionarâc os Auxiliares de Ensino com
as atribuições que lhes forem fixadas
no Regimento Geral da Universidade.
§ 29 O Reítor poderá, para fins específicos e ouvidos os Departamentos
interessados, convidar proressõres vísitantes e conferencistas não pertencentes ao Corpo Docente da Universidade Católica de Goiás.
Art 55. São proressôres de tempo
integral aquêles que despendem
40
horas semanais de trabalha na Uníversidade, dedicando, pelo menos,
parte dêste tempo, à pesquisa ou outraz atividades, que não a de ministrar aulas.
Art. 5$. São professôres hortstas
aquêles ~que despendem menos
de
vinte horas semanais de trabalho na
Universidade ou dedicam-se excjustvamente a ministrar aulas.
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Art. 57. São professôres visitantes
aquêles que, não pertencendo aos
quadros regulares da Universidade são
contratados para nela exercer suas
funções por um prazo determinado.
Art. 58. São professôres conferencistas aquêles que, não pertencendo
aos quadros regulares do Corpo Docente da Universidade, são convidados a nela exercer atividades dídátícas a curto prazo.
Art. 59. A relação de trabalho eu ..
tre a Universidade e Os Professôres é
regida pela Legislação 'I'rabalhtsta e
Leis Especiais ou
Complementares
que disponham sôbre o assunto.
Art. 60. Aos proressôres incumbe:
I - Prestar assistência aos estudantes e estimular permanentemente
a sua integração na vida escolar, mediante o ensino ministrado, as provas periódicas ou ocasionais, as consultas, os seminários, os círculos de
estudo e outros meios julgados convenientes;
Il - Dedicar-se a pesquisa cten..
titica e à elaboração de estudos da sua
especialídane ;
_ I!I - Apresentar à aprovação do
orgao competente, o programa
da
respectiva disciplina.
IV - Comparecer às reuniões e solenidades da Universidade e do Centro e Departamento a que pertencer,
e dar cabal desempenho a tôdas as
atribuições que lhe são cometidas no
presente EBtatuto;
V - Exercer a ação disciplinar em
sua área de competência;
VI - Exercer a função de orientador dos alunos quando para tal fôr
indicado pelo
Diretor do Departamenta.
art . 61. Aos órgãos adrrúnístrativos da Universidade incumbe zelar
pare que 03 proressõres não faltem aos
deveres de seu cargo. Se algum professor se mostrar omisso no desempenho de seus deveres, ofender a doutrina católica, ou faltar à integridade dos costumes, será advertido, e- na
reincidência levar-se-á o fato ao conhecimento do Conselho Universitário para a decisão final.
Art. 62. Serão obrigatórias a rrequência dos professôres, a execução
dos programas de ensino e dos trabalhos previstos.
§ 19 As faltas dos professôres por
causa de doença ou motivo relevante, e por motivo de ínterêsse da Universidade, poderão ser, conforme o
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caso, justificadas pelo Decano do
Centro Universitário correspondente.
§ 2\1 As faltas não justificadas
ou
autorizadas nos têrmos do parágrafo
anterior, constituem motivo de advertência e serão consideradas fator negativo nos casos de promoção ou dístinção na carreira de professor.
§ 39 O professor que deixar de comparecer injustificadamente a 25%
(vinte e cinco por cento) das aulas
programadas, responderá a processo
administrativo no qual lhe será assegurada ampla defesa.
Art. 63. O Regimento Geral, que
disciplinará a carreira do magistério
na universidade, fixará regras sôbre
admissão, substituição e afastamento
de docentes.
Art. 64. Por proposta da Congregação dos Departamentos, aprovada
pelo Conselho Universitário, poderá
ser conferido o título de Professor
Emérito a membros do Corpo Docente, em vir~ude ~e r~levantes serviços
prestados 8, Universidade no cxercício de seu magistério.
TÍTU~O VI

Do Corpo Administrativo

Art , 65. O Corpo administrativo da
rrntverstdade é constituído pelos servidores que não pertençam ao corpo
docente.
Art. 66. Os membros do Corpo estão sujeitos às prescrições dêste Estatuto, do Regimento Geral da Uníversidade e dos Atos Normativos das re~
partições onde estiverem prestando
serviço.
Parágrafo único. A relação de trabalho entre a Universidade e os seus
servidores é regida pela Legislação
Trabalhista e Leis Especiais ou complementares que disponham sôbre o
assunto.
TÍTULO VII

lente e tenham sido classificados em
concurso vestibular;
Cursos de pós-graduação..
TI abertos à matrícula de candidatos diplomados em cursos de graduação que
preencham as condições prescritas em
cada caso;
nI - Cursos de especialização e
aperfeiçoamento, abertos à matrícula.
de candidatos diplomados em cursos
de graduação ou que apresentem títulos equivalentes.
IV - Cursos de extensão e outros,
abertos a candidatos que satisfaçam.
os requisitos exigidos.
§ 1\1. Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas em lei,
a Universidade poderá organizar ou~
tros para atender às exigências desua programação específica e fazer
face a peculiaridades do mercado de
trabalho regional.
§ 29 A Universidade
estenderá à
comunidade, soe a forma de cursos
e serviços especiais, as atividades de
ensino e os resultados da pesquisa,
que lhe são inerentes.
Art. 68. A realização dos diferentes
cursos obedecerá ao disposto na Legislação Federal, no presente Estatuto, no Regimento Geral da Universidade e nos atos normativos baixados.
pelos órgãos competentes.
SEÇÃo J

Dos Cursos de Graduação

Art. 69. O ensino dos Cursos degraduação será ministrado pelos Departamentos, ficando a admissão dos.
alunos subordinados às normas estabelecidas no Regimento Geral da
Universidade.
Art. 70. Os cursos de graduação terão duracào e organização regulamentadas pelos órgãos competentes da.
Universidade. -nos têrmos do presente
Estatuto, do jtegímento Geral da,
Universidade e dos Regimentos das
Unidades correspondentes, satisfeitas
as exigências da legislação em vigor.

Da Organização DIdática
SEÇÁO II
CAPÍTULO I

Dos Cursos de Póe-Grcuiuaçao

Dos Cursos

Art. 67. A Universidade poderá mínistrar:
I - Cursos de graduação abertos à
matricula .de candidatos que hajam
concluído o ciclo colegial ou equíva-

Art. 71. Os cursos de pós-graduação'
serão objetos de coordenação Central
da Universidade abrangendo tôda a.
área das ciências das letras e das
artes, e serão ministrados pelos rie..
partamentos.

ATOS DO

PODER

Parágrafo único. A admissão dos
alunos graduados estará submetido a
normas estabelecidas no Regimento
Geral da Universidade.
Art. 72. Os cursos de Pós-Graduação terão a organização regulamentada pelos órgãos competentes da
Universidade, nos têrmos do presente
Estatuto e do Regimento Geral.
SEÇÃO UI

Dos Demais Cursos

Art. 73. Os cursos de especialização,
.aperfeíçoamento e extensão ou quaisquer outros, pelos quais a Uníversídade realiza a sua missão -de aprâmoramento cultural e técnico, serão
ministrados pelas Unidades constitutivas, ou pelos órgãos Suplementares
de que se trata o art. 79 dêste Estatuto, e a eres serão admitidos alunos
.com o preparo e os requisitos que víerem a ser exigidos, de acôrdo com atos
normativos baixados pelos ôrgâos
competentes.
Parágrafo único. A participação dos
órgãos complementares nestes cursos
se dará em intima cooneração e orlentação dos Departamentos e mediante
delegação fixada em ato do Conselho
Universitário.
CAPíTULO II

Dos Concursos Vestibulares

Art. 74. A seleção dos candidatos
.ao ingresso nos cursos de graduação
da Universidade e os critérios para a
matricula serão estabelecidos no Regfmento Geral e disposições complementares, respeitados os seguintes
principias:
I ~ O concurso vestibular abrangerá os conhecimentos comuns as
diversas formas de educação do se~
gundc grau, sem ultrapassar este nível
de complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua
.capacídade intelectual para os estudos superiores.
II ~ O concurso vestibular será
idêntico para todos os cursos ou áreas
afins de conhecimento e unificado em
.sua execução.
cAPíTULO lU

Das matriculas e trometerénctas

Art. 75. De acôrdo com Os critérios
.a serem fixados no Regimento Geral
da Universidade, o Conselho de En-
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sino e Pesquisa estabelecerá normas
para a matrícula nos diversos cursos,
admitindo-a por disciplina ou conjunto de disciplinas.
Art. 76. Nos hmítes das vagas exístentes. e na época própria de matricula, ressalvadas as exceções prescritas por lei, a Universidade poderá
aceitar transferência de alunos procedentes de cursos idênticos ou equivalentes aos seus, mantidos por estabelecimentos de ensino superior, nacionais ou estrangeiros, feitas as necessárias adaptações, de acordo com
os crttértos fixados no Regimento
Geral.
Art. 77. A Universidade fornecera,
aos alunos que requererem, guias ue
transferência para outros estabelecimentos nactonaís ou estrangeiros.
CAPl'!1TLO IV

Da FreqüênCia e dos Trabalhos
Escolares

Art. 78. ~ onrígatórra a freqüência
e a participação dos alunos. nos tra-.
balhos escolares, nas pesquisas, n013
seminários e nos programas de treinamento profíssional. de conformidade com o que fôr estabelecido pelo
Conselho de Ensmo de pesquisa e
fixado nn Regimento Geral.
§ 19 Considerar-se-á reprovado o
estudante que deixar de comparecer
a um mínimo de atividades programadas para cada drscíphna, de acordo
com o disposto no Regimento Geral
da Universidade.
§ 29 O Regímen to Geral fixará exigências e os crttértos para a prestação de exames em segunda época e
provas em segunda chamada.
Art. 79. O Sistema de integralização curricular será o de créditos, num
esquema de pré- requisitos, de acordo
com as normas estabelecidas no Regimento Geral da Universidade.
cÃPiTULO V
Do Calendário Escolar

Art.. 80. Será observado em cada
unidade, na forma do disposto nu
Regimento Geral da Universidade, o
Calendário Escolar aprovado peío
Conselho de Ensmo e pesquisa.
§ 19 Os currtcujos dos vários cursoe
serão organizados num sistema de
disciplinas semestrais.
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§ 29 O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de calamidade publica, guerra eX 1 erna, convulsão interna e. a critério dos órgãos competentes da Universidade, por causas
excepcionais, independentes da vontade do corpo dlscente .
CAPíTULO VI

Dos Diplomas, cernncaao« e

Titulu~

Art. 81. A Universidade Católica de
'Goiás expedirá diplomas e certirícados para documentar a habilitaçâo
em seus diferentes cursos. p concederá títulos honorificas para distinguir
personalidades eminentes.
§ 1Q Os diplomas correspondem a
cursos de graduação e pós-graduação
que satisfaçam as exigências da Legislação em Vigor, dêste Estatuto e do
Regimento Gera' da Universidade.
§ 29 A expedição dos certificados de
que trata o presente artigo e os prtvrIéglos por êle conferidos serão dísctplinados na regulamentação dos respectivos cursos.
Art. 82. O título de "Doutor Honoris Causa' constitutí a mais alta dtgnldade conferida pela Universidade e
poderá ser outorgado:
I - A personalidades nactonaís ou
estrangeiras que hajam contribuído de
modo eminente para o progresso das
ciências ou artes;
II - Aos que o tenham bem merecido por serviços prestados ao pais ou
à Humanidade;
III - Aos que prestarem reíevantee
se~v~ços à Umvereidade no campo das
atívídades culturais.
§ 1Q A concessão do titulo será
acordada pelo Conselho trniversrtano.
por iniciativa própria ou atendendo à
indicação da Congregaçào de qualquer
Departamento, aprovada, num e noutro caso, por 2/3 (dois terços), no
mínimo, do Conselho.
§ 2° O diploma de "Doutor Honorts
.Causa" será conferido em sessão
solene da Assembléia trmversuéría
-com a presença do diplomado ou de
seu representante.
Art. 83. O título de Benemértto da
Universidade, ou outros que venham
a ser 'ristdtuídos, serão concedidos às
pessoas que nela hajam significante
aj uda ou serviço.
~ 19 A concessão do titulo rercnco
neste artigo será proposta por algum

dos membros da Sociedade Mante-

nedora e aprovada por maioria de
2/3 (dois terços) de votos de seus

membros.
§ 29 A entrega do titulo poderá ser
feita em sessão solene do Conselho
Universitário ou da Assembléia Universitária, a juizo do citado Conselho,
com a presença do homenageado ou
de seu representante.
CAPíTULO Vil

Da reoauaacao de Diplomas

Art. 84. O Regimento Geral d~
Universidade disciplinará o processo
de revalidação de diplomas por estabelecimento de ensino superior es~
trangetro, de conformidade com as
normas baixadas pelo Conselho Federal de Educaçâo .
CAPíTuLO

vni

Do Corpo Discente
CAPíTULO I

Da Constituição e psoeres

Art. 85. Constituem corpo discente
da universidade os alunos matriculados nos seus cursos.
Art. 86. Na. Universidade Católica
de GOiás, poderão inscrever-se:
I - Alunos regulares. que se obrigam a satisfazer de tôdas as exigências regulamentares para a obtenção
de diplomas:
II - Alunos extraordinários, que se
obrigam à obediência às exigências
regulamentares para a obtenção de
certificados;
III - Alunos ouvintes que, sem
pretender diploma ou certificado, se
inscrevem em curso ou disciplinas de
sua livre escolha, com habilitação
suficiente para cursá-los com proveito.
Art. 87. Em qualquer caso, caberão
aos membros do corpo discente, individual ou coletivamente, conforme o
caso, os seguintes direitos e deveres
fundamentais:
I - Colaborar com o Corpo Docente no aprimcramento do ensmo,
no progresso da ciência e no prestigio
da Universidade;
II - Aplicar a máxima diligência
no aproveitamento do ensino ministrado;
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n! - Observar o regime díscípünar
estabelecido neste Estatuto;

IV -

Atender aos dispositivos re-

gulamentares no que respeita à organização didática, especialmente à Ireqüêncía às aulas e execução dos trabalhos escolares e ao pagamento de
taxas escolares;
V - Abster-se de atos que possam
importar em perturbação da ordem,
ofensa aos bons costumes, desrespeito
às autoridades universitárias e aos
professores;
VI - Comparecer aos atos solenes
da Uníversídace ,

VII - Respeitar o patrimônio material da Universidade e zelar por êle;
VIU - Abster-se de fazer proseunsmo. dentro ou fora de recinto escolar, de idéias contrárias aos prlncircos que inspiram a Universidade;
IX - Apelar das decisões dos órgâos administrativos para órgãos de
hierarquia superior:
X - Comparecer às sessões, - dos
órgãos colegiados competentes reumdos para julgar, em grau de recurso, a aplicação de penas disciplinares
nos têrmos do art. 111 do presente
estatuto;
Art. 88. Os alunos serão desligados
da Universidade;
I - Quando não renovarem a matricula, nos prazos previstos pelo Regimento Geral da Universidade;
II - Quando solicitarem por escrito
e o pedido rôr aceito pela Universidade;
III ----=- Quando sobrevier doença Incompatível com o convivia escolar'
IV - Quando lhes fõr disciPli~ar
mente imposta a pena de exclusão.
CAPíTULO II

Da Representação Estudantil
Art. 89. O Corpo Discente terá representação, com direito a voz e a
voto nos órgãos colegiados da Universidade, bem como em comissões instituídas na forma. dêste Estatuto e do
Regimen to Geral.
19 A representação estudantil tera
por objetivo a cooperação entre administradores, professôres e alunos no
trabalho universitário.
§ 29 Em todos os órgãos colegiados
e comissões previstas no Estatuto e
no Regimento "Gorai da Universidade,
a representação estudantil alcançará
o limite máximo de 20% do total dos
membros não estudantes.

*
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Art. 90. A escolha dos representantes estudantis será feita por meio
de eleições diretas do corpo. discente,
atendidas as normas seguintes:
I - Registro prévio de candidatos,
sendo apenas elegíveis os estudantes
regularmente matriculados, não incursos em nenhuma pena disciplinar
prevista no art. 109 dêste Estatuto> e
que tenham satisfeito às exigências
de 2/3 de freqüéncía às aulas;
II - Realização dentro do recmto
univer~itário, em um só dia, durante
a totalidade do horário das atividades
escolares;
.II! - Identificação do votante, mediante confronto dos votantes com a
lista nommal fornecida pelo Centro;
rv - Garantia do sigilo do voto e
da mviolabilidade da urna;
V -r- Apuração imediata após o termino da votação, assegurada a exatidão dos resultados e a possibilidade
da apresentação de recursos;
VI - Acompanhamento por representante do órgão administrativo
competen te.
§ 19 Considerar-se-ão eleitos os e~~
tudantes que obtiverem maíor núme1'0 de votos.
Art. 91. O mandato dos membros
da representação estudantil será de
um ano, vedada a reeleição para a
representação junto ao mesmo órgão.
Art. 92. O exercício de qualquer
função de representação ou dela decorrente não exonera o estudante do
cumprimento de seus deveres escolares, inclusive a exigência de rreqüêncta ,

Art. 93. :É: obrigatório o exerctcío
do voto por todo o aluno regularmente matriculado. salvo se comprovar, devidamente, motivo de fôrça
maior, o nào exercício do voto implicará em suspensã-o por trinta dias.
Art. 94. Compete ao Conselho Universitário, mediante proposta de qualquer de seus membros, aprovar a estrutura e constituição da representação estudantil. bem como eventuais.
alterações a serem nela inseridas, segundo critérios constantes do Regimento Geral da Universidade, e observados os dispositivos da legislação
vigente.
CAPITULO 111

Das aseociaçoes de Estudantes
Art. 95. Os estudantes regularmente matriculados nos cursos de.
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graduacao poderão constituir diretorios Acadêmicos que corresponderao
aos Departamentos ou grupos de Departamentos. <?' que serão reconhecidos pelos Conselhos Departamentais
dos respectivos Centros Umversttáríos .
§ 19 Para as eleições dos Diretórios
Acadêmicos acima mencionados, terão
direito a voto os alunos cujo campo
principal de estudos se vincule ao respectivo Departamento ou conjunto de
Departamentos.
§ 29 A mecânica da eleição do Diretório Acadêmico será regulada em
seu Regimento Interno, observadas as
normas gerais que os arts. 90 e 93
estabelecem para a eleição dos representantes estudantis.
Art. 96. Os Diretórios Acadêmicos
serão regidos por Regimentos Internos
submetidos ao Conselho Departamental respectivo para a devida aprova-.
cão. Dêstes Regimentos deverá fazer
parte o Código de :é:tica dos estudantes, no qual se prescrevem os compromissas de estrita probidade na execuçào de todos os trabalhos e provas
escolares. de zêlo pelo patrimônio moral e material da Universidade e de
respeito aos princípios da Doutrina
Cristã.
Art. 97. Dentro do prazo de um
mês após o término de seu mandato,
os Diretórios Acadêmicos são obrigados a prestar contas de sua gestão
financeira aos orgáos de administração uni~ersitária correspondentes, na
forma deste Estatuto e do Regimento
Geral.
Art. 98. Os Diretórios Acadêmicos,
na sua estruturação, obedecerão aos
seguintes critérios:
I Os Diretórios Acadêmicos COI'responderão a Departamentos afins,
pertencentes a um centro Uníverst-

tano.

II - O Conselho Universitário deverá fixar um numero mínimo de alunos por DIretório e um número máximo de J?iretórlOs por Centro, determmando Igualmente o órgão de administração universitária do qual dependem para prestação de contas e üscaItsaçâo de suas finalidades.
Art. 99. Caberá aos Diretórios
Acadêmicos colaborar, em sua esfera
de acao, com os Diretores dos Departamentos e com os Decanos dos Centros e demais autoridades universitárias, para a er.cíência e boa ordem
da vida da Unlversídade .

Art. 100. A fim de cuordenar as
atividade,'; do Diretório Central dos
Estudantes, composto por três representantes de cada Centro Uníversítár!o .
Parágrafo úmco . O Regimento de
Diretório Central dos Estudantes será
submetido ao Conselho Universitário
para a aprovação.
Art. 101. O Diretório Central dos
Estudantes será eleito por voto indireto através de colegiado formado
pelos Presidentes e Vice-Presidentes
dos Diretórios Acadêmicos, sob a presidência do Presidente do Diretório
Central dos Estudantes cuja gestão
está por findar e com a presença de
um professor indicado pela Reitoria
para acompanhar essa eleição.
Art. 102. O DIretório que, depois de
advertido, reincidir na prática de atos
infringentes da legislação em vigor,
das normas universitárias, do próprio
Regimento Interno, ou não cumprir
as decisões do Conselho Universitário, poderá ser dissolvido pelo Reitor,
convocando o Decano do Centro Universitário novas eleições.
Art. 103. Para a criação de outras
associações de estudantes na Universidade é necessária a prévia autorização do Conselho Universitário e a
aprovação do respectivo Estatuto pelo
mesmo Conselho.
CAPITULO IV

Dos Premias e das Bôlsas de Estudo

Art. 104. Como estimulo ao estudo,
a Universidade podera.:
I - Conceder medalhas de honra
ou títulos correspondentes;
H - Promover bôlsas de estudo no
país ou no estrangeiro:
. IH - Subvencionar. total ou parcíalmente, a publicação de trabalhos
de valor;
ry - A distribuição dêstes prêmios
e bolsas de estudo far-se-á de acôrdo
com as disposições dos seus ínstítutdores ou regulamentação aprovada
pelos órgãos competentes.
TÍTULO IX

Da Comunidade

Unh,\"'~sitárza

Art. 105. A comunidade Uníversttárta é ~onstituida pelos Corpos Docente, discente e administrativo, dl-
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versíffcados em função das respectivas
atribuições e unificados no plano co-

mum dos objetivos da Universidade.
Art. 106. A Universidade criara os
órgâos necessários à realização da au-

têntica e integral comunidade de mestres, alunos, em plenitude dos principias cristãos. nos planos cultural,
religioso, cívico e social.
Parágrafo único. A vida social da
Universidade procurara realizar-se
nas associações de professores, antigos e atuais alunos, ou outros organismos e associações reconhecidas
pela Universidade, destinados a aprimorar o espírito de cooperação e 5011daríedade para defesa, eficiência e
prestigio das suas instituições.
Art. 107. A associação de Anttgcs
alunos da Universidade promoverá a
Integração dos ex-alunos na Universidade, estimulando-os a participar da
vida Universitária e a colaborar em
suas iniciativas de desenvolvimento.
Parágrafo único. O Estatuto da Associação de que trata este artigo ceverá ser aprovado pelo Conselho Umversttárto.
TíTuLO X

Do Reçtme Dísctplíncr

Art. lOS. Nos têrmos da Legislação
VIgente cabe ao Reitor e aos demais
órgãos administrativos, na esfera de
suas jurisdições. manter a fiel observãncia dos preceitos necessários a boa
ordem e disciplina.
Art. 109. O Regime díscipnnar a
que ftcarao sujeitos os corpos docente,
discente e administ.rativo subordina- Se
às seguintes normas gerais, conforme
o caso:
I - As penas disciplinares são.
a) Advertência, em privado ou em
púbüco ;

b) Repreensão em privado ou em
público;
c) Multa, por prejuízos materiais
causados;
d) Suspensão:
e) Impedimento de inscrição e rnatricuja, ou anulação desta;
1> Destítuíçao do corpo docente
exclusão do corpo discente e demtesão do corpo administrativo;
Il - A Imposição das penas especificadas nas anneas a) e b) do Inciso anterior será da competência do
Reitor, dos Vice-Reitores, dos Deca-

nos de Centro, dos Diretores de De..
partamento e de Unidades Suplementares e dos coordenadores de Curso.
III - A ímpostçáo das penas especifícadas na alínea c) do inciso I será
da competência do Reitor e dos ViceReitores;
IV - A pena de suspensão até oito
dias poderá ser imposta pelo Reitor,
pelos Vice-Reitores ou pelos Decanos
de Centro; a de mais de. oito dias,
até trinta dias, só pelo Reitor; a de
prazo superior a trinta dias é de com.petêncía dos Conselhos Departamentais e do Conselho Universitário, conforme a jurisdíçao;
V - A pena de impedimento de mecrlção e matricula e a de anulação.
desta é da competência da Reitoria,
cabendo recurso ao Conselho Universitário;
VI - As penas de destituição e rte
exclusão, bem Como a de demissãosão da competência exclusiva do Conselho universitário que deliberará em
última ínstancía.
Parágrafo único. As autoridanee
universitárias poderão quando conveniente notificar a ramtlia do atunc.
faltoso.
Art. 110. Das. penas disciplinares
caberá recurso sem efeito suspensivo;
aos órgãos administrativos de hierarquia superior.
Art. 111. lt assegurado a qualquer
membro dos corpos docente, discence
ou administrativo, o direito de defesa
podendo comparecer pessoalmente ou.
por intermédio de representante credenciado, à sessão em que haja de
ser julgado díscíplínarmente em grau
de recurso.
TITuLO

xr

Das Dtsposições Gerais e Transitoruie

Art. 112. O ato de investimento de'
autoridade escolar, bem come o de
matricula de aluno importa compromissa de honra do investido e do ma
trículado de respeitar e obedecer as
leis, êste Esta tuto, o Regimento Geralda Universidade e o de cada uma de
suas instituições, e de submeter-se as
disposições de suas autoridades.
Art. 113. Em todos os cursos de
graduação será ministrado o ensino
de 'I'eologta, em discíplína equiparada
ás demais Disciplinas regulamentares.
quanto ao nmctonamento e regime de
aprovação.
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Art. 114. A Universidade e as enudades que a constituem ~ docente,
discente ou administrativas - absterse-âo de promover ou autorizar m~n.l
festaçôes de caráter polttíco-partídà-

no.

Art. 115. Não se poderá fazer nenhum pronunciamento público que
envolva o nome ou a responsabilidade
da Universidade, sem autorízaçao
prévia do Reito r ou de Conselho Unlversítárro ,
Art. 116. O Brazao, o séío e a bandeira da Universidade ca tóltca de
Goiás serão fixados pelo Conselho
Universitário, à vista de indicação de
uma Comíssáo Especial, designada
pelo Reitor.
Art. 117. Este Estatuto só poder"
ser modificado pelo Conselho Universitário, por ímcíatíva do Reitor ou
mediante proposta fundamentada de
113 (um terço), pelo menos, dos seus
membros.
parágrafo único. A modificação só
se fará se aprovada por 2/3 (doía
terços), no mínimo. da totalidade dos
membros do Conselho Universitàrío,
reunido em sessão especialmente convocada, para denberar sôbre o assunto, e deverá ser homologada, postenormente pela Entidade Mantenedora
e pelo Conselho Federal de Educação,
Art. 118. QuaJquer alteração estatutária Ou regimental de natureza
dídátíco-pedagógrca so entrará em
vigor depois de- aprovada pelo órgâê
competente, no período letivo seguinte.
A~t. 119. A reestruturação da Universídade
far-se-à
gradativamente
com a ímplantaçâo dos Centros e
Departamentos imediatamente após a
publicação do presente Estatuto no
Diarío oncuu da União. - Jarbas G.

Passarinho.
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15

DE

Dá nova redação ao artigo 19 do Decreto -ns 63.790, de 12 de dezembro
de 1968, que autoriza o Serviço do
Patrimônio da União a aceitar a
doação de um terreno sito à margem
da Estrada Gustavo Ctipamemá no
Município de Manaus. Estadó do
Amazonas.

O Presidente da República usando
da atríbuícão que lhe confere' o artigo
81, Item UI, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Art. 19 do Decreto número 63.790, de 12 de dezembro de

1968, passa ~ vigorar com a seguinteredação:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a.
aceitar a doação que ao Ministério da Marinha faz o Govêrnc do
Estado do Amazonas, de uma área
de terreno situada a margem esquerda da Estrada Gustavo capanema, Município de Manaus, Estado do Amazonas. com a area.
de 104.736,OOm2, limitado ao norte
pela Estrada Gustavo Capanema.
por uma linha composta de cinco
elementos somando 462,OOm, a leste pelas terras da Granja Modêlo
(J. Ardumoj por uma linha r~ta.
de 500,OOm, ao 'Sul pela marg-em
esquerda do rio Negro numa extensão de 266,OOm e a oeste p').t
terrenos da União," já doados aoMinistério da Marinha, por uma
linha de 200,OOm, área essa destinada à instalação de Organizações
da Marinha naquela Cidade, conforme Lei Estadual nc 724, de 30'
de maio de 1968, e Decreto Estadual nc 2.068, de 12 de marco
de 1971.

Art 29 aete decreto entrará em vigor
data de sua publicação, revo-·
gadas as disposições em contrário.
Brastlia 15 de julho de 1971;
1509 da' Independência e 839 da.
República.

na

EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antonio Delfim: Netto
N° 68. 919 ~ DE
JULHO DE 1971

DECRETO

15

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da·
União a aceitar a doação de um
terreno, feita pela Municipalidade
de Caravelas, Bahia, para a instalação da sede da Agência da Capitania dos Portos do Estado da Bahia em Caravelas.

O Presidente da República, usando,
da atrtbuícâo que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, ae·
de acôrdo com os artigos 1.165,
1. 180, do Código Civil, decreta:
Art. 10 Fica o Serviço do Patrimõnio da União autorizado a aceitar a
doação que, com base na Lei Municípal n- 41, de 7 de outubro de 1968,.
faz a Prefeitura Municipal de Cara-o
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velas, Estado da Bahia, ao Ministério da Marinha, de um terreno na
cidade de Caravelas, com frentes de

trinta metros e quarenta metros, respectivamente, para a Praça Quinze
de Novembro e Rua Sete de Setembro e confrontando, pelo lado esquerdo, trinta metros com o Centro de
Educação Estadual e quarenta metros pelos fundos com a Estrada de
Rodagem 418.

Art. 2° As despesas com a execução
dêste correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios do Ministério
da Marinha.

Art. 3° jsste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de julho de
1971;
,1500
da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 68.920 JULHO DE

DE 15 DE

1971

Regulamenta o Capitulo IIl, do Titulo
IV, do Decreto-lei n 9 32, de 18 de
novembro de 1966 _ Código Brasileiro do Ar (Da Zona de Proteção
dos Aeródromos).

O Presidente da República, usando

-da atríbulçào que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, tendo

em vista o disposto no Capítulo lII,
do Título IV, do Decreto-lei nc 32, de
18 de novembro de 1966;
Considerando as alterações Introduzidas na estrutura do Ministério da
Aeronáutica; e
Considerando ainda a conveniência
-de consolidar a legislação referente à
'Zona de Proteção de Aeródromos, de.creta:
CAPíTULO

I

Da Finalidade

Art. 19 ~ste Regulamento estabelece definições e normas para a execuçâo do disposto no Capítulo IH do
Título IV - Da Zona de Proteção dos
Aeródromos - do Código Brasileiro
-do Ar, instituido pelo Decreto-lei nv 32,
'de 18 de novembro de 1966, alterado
pelo Decreto-lei nc 234, de 28 de fevereiro de 1967.

CAPÍTULO II

Dos Princípios e das Definições

Art. 29 As propriedades vizinhas
aos aeródromos estão sujeitas a restríções especiais.
Parágrafo único. As restríçôes a
que se refere êste artigo são relativas
ao aproveitamento das propriedades
quanto a edificações, instalações ou
culturas agrfcclaa, que possam embaraçar o pouso ou a decolagem de aeronaves.
Art. 3'? Para efeito dêste Regulamenta os termos abaixo terão os significados que se lhes seguem:
1 - Aeródromo - Tõda a área de
terra, água ou flutuante, destinada à
chegada, partida e movimentação de
aeronaves. Quando o aeródromo possui instalações e facilidades para
apoio de operação de aeronaves e de
embarque e desembarque de pessoas e
cargas, toma o nome de Aeroporto.
2 - Zona de Proteção ~ Conjunto
de áreas dentro das quais o aproveitamento das propriedades sofre as
restrtcões definidas no Plano Básico
da zona de Proteção ou no Plano da
Zona de Proteção.
3 - Obstáculo - Acidente ffsíco ou
objeto de natureza temporária ou permanente, situado em Zona de Proteção. que tenha altura superior ao gabarito fixado pelo Plano Básico da
Zona de Proteção ou pelo Plano da
Zona de Proteção.
4 - Gabarito - Conjunto de superfícies imaginárias que delimita a altura das construções ou edificações
situadas dentro da Zona de proteção.
5 - Plano Básico da ZOna de Proteção ~ Documento de caráter te!ll~
porárto que estabelece as restrições
impostas ao aproveitamento das propriedades dentro da Zona de Proteçâo de um
aeródromo, até que seja
aprovado um Plano da Zona de Proteção especifica para êsse aeródromo.
6 - Plano da Zona de Proteção Documento que estabelece as restrições ao aproveitamento das propriedades dentro da Zona de Proteção de
um Aeródromo.
7 - Heliporto - Aeródromo construído em área no solo ou sôbre estrutura elevada. destinado à chegada,
partida e movimentação de helicópteros.
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Art. 99 Não é necessária a aprovação ou consulta ao Mi~istério da
Aeronáutica para o aproveitamento de
Do Plano da Zona de Proteção
áreas vizinhas aos aeródromos, desde
Art. 49 As restrições às propríeda- que não contrarie os gabaritos e demais exigências constantes no Plano
des previstas no artigo 29 deste Regulamento, constarão no Plano da Básico da Zona de Proteção ou Plano
zona de proteção de cada aeródromo. da Zona de Proteção conforme o casa,
Art. 59 O Plano da Zona de Pro- cabendo à administ~ação municipal e
às organizações federais e estaduais
teção. de cada aeródromo. será erganizado pelo Serviço de Trafego Aer~o existentes na área, fiscalizar o cume Navegação do Comando de _ApOlO primento dêste artigo.
Militar com estreita colaboração do
Art. 10. Qualquer aproveitamento
serviço' de Cartografia e do Serviço das propriedades dentro da Zona de
de Engenharia, ambos do Comando de Proteção, que ultrapasse o gabarito 90
Apoio de Infra-estrutura. e submetido Plano Básico da Zona de Proteção
à apreciação do Comando Geral de
deverá ser submetido à apreciacâc do
Apoio.
Comando da Zona Aérea respectiva,
Art. 6° O Plano da Zona de PrO· que poderá ou não autorizar a sua
tecâo, organizado com fundamento !lo execução.
§ 19
São dispensadas de requeríPlano Básico da ZOna de Proteção,
previsto no artigo 11 dêste Regulamen- menta ou consulta ao órgão meneionado neste artigo, as construções,
to, deve conter:
instalações ou culturas agrícolas que
1 - localização e nome do aeróvenham a ultrapassar o gabarito do
dromo;
Plano Básico da Zona de Proteção oos
2 _ ato oficial que aprovou o resAeródromos, desde que observem as
pectivo Plano da Zona de Proteção;
demais disposições dêste Decreto e:
3 _ restrições a serem observadas;
1 se localizadas na área Horí4 - gabart tos;
5 - rererênc'as dos obstáculos qüe zontal Externa elevem-se; no máximo,
até 30 metros acima da superrícíe do
devem ser sinalizados;
terreno em que se situem qualquer
6 - referências dos pontos proeminentes localizados na Zona de Prote- que seja o desnível em relação à pista
ção, considerados como obstáculos de pouso; ou
2 - se localizadas na Area Horipelo Ministério da Aeronáutica para
zontal Interna, mas fora do pertmetro
efeito de sinalização; e
delimitado pelas Areas de Aproxt7 - outros esclarecimentos e ínformação e de Transição, elevem-se, no
mações julgados necessários.
máximo, até 6 metros acima da superArt. 79 O plano da Zona de Pro- ficie do terreno em que se situem,
teção de cada aeródromo é aprovado qualquer que seja o desnivel em repor ato baixado pelo Ministro da. lação à pista de pouso.
Aeronáutica, competindo ao Serviço
§ 29 O disposto no parágrafo ande Tráfego Aéreo e Navegação enca- terior não se aplica às instalações ou
minhar cópias, após a aprovação, ao construções de tôrres irradiantes, reComando de Zona Aérea, à Adminis- des de Alta 'j'ensâo e Cabos p. "eos ,
tração do Aeródromo e às Prefeituras
§ 39 A existência de acidentes nados muníoípios interessados, para que
turais ou construções dentro da Zona
seja cumprido em suas disposições, de Proteção por ocasião da aprovação
inclusive para fiscalização e políciadêste Regulamento. e qUe ultrapasmenta das construções e/ou culturas. sem o gabarito, nâo será motivo para
Parágrafo único. Um Plano de Zona
obrigatoriedade da autortzaçâo
de
de Proteção poderá ser substituído por novas construcôes que venham a uitranassar o gabarito.
outro Plano da ZOna de Proteção deArt. 11. O Plano Básico da Zona
vidamente aprovado.
de Proteção para os Aeródromos cujo
Art. 89 Nào necessita de Plano da comprimento da pista seja superior 9Zena de Protecâc o aeródromo que por 2.000 m é o constante do Anexo 1
suas condições se enquadre perfeita- dêste Regulamento.
mente no Plano Básico da Zona de
Parágrafo único
Para os aerédroProteção. previsto no artigo 11 dêste mos cujo comprimento da ptste seja
Regulamento. Neste caso o Plano da igualou inferior a 2.000 rn. o Plano
Zona de Proteção será o próprio Plano Básico terá o mesmo tormat.. pr evísto no Anexo 1, tendo as SOlas dímcnBásico da Zona de Proteção.
CAPÍTULO ITr
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sões horizontais previstas pata a Area
de cota Nula, Área Horizontal Interna e Area Horizontal Externa, multiplicadas por um coeficiente redutor
"q" a ser calculado pela seguinte rormula:
p

q =

~--

sendo

"P"

o

comprá-

2.000

menta da pista.
CAPÍTULO

IV

Da Sinalização de Obstáculos

Art. 12. Qualquer obstáculo à navegação aérea, localizado na Zona de
Proteção, deve possuir sinalização diurna e noturna.

Parágrafo único.
Pontos p-oetnínentes, localizados em zona de Pt 0teção, poderão ser consideradca corno
obstáculos, pelos Comandes "d€ Zona
Aérea, para efeito de sinalização, nao
obstante suas alturas serem inferiores
às constantes no Plano Básico da Zona de Proteção, ou Plano da Zona de
Proteção, conforme o caso.
Art. 13. A sinalização diurna será
feita por meio de pintura em cores,
painéis, balizas, etc, e a noturna por
meio de faróis-de-perigo e luzes-deobstáculos.
Art. 14. Pode ser dispensada, a crítérío do Comando da Zona Aérea, a
sinalização diurna do obstáculo que,
por sua configuração e dimensões, ror
bem visível.
Art. 15.
Pode ser cnspensada, a
critério do Comando da Zona Aérea,
a sinalização diurna ou noturna do
obstáculo que esteja circundado por
outros mais altos.
Art. 16, Quando rôr usa-ra sinalização luminosa do tipo saliente, ela
deve oferecer, por meio adequado, destaque durante o dia, mas sem que
cause rISCO as aeronaves (Figura 3 Anexo 2).
Art. 17. Todas os obstáculos que
sejam constituídos por superfícies COIl~
tinuas e cuja projeção em qualquer
plano vertical exceda 4,5 m em altura
e largura, serão pintados em retangulos, em forma de xa1.'CZ.
Caaa
.I etângulc medirá. no) mínimo
15m
e no máximo 3 m Ce lado, dcve't-:.do
haver contraste entre as côres ~m
pregadas; branco e laranja O~ verme~o. e .branco; caso essas côres fiquem
Indistintas do fundo circunvizinho outras cõres serão usadas. Os r~tân
gulos dos cantos do Ob'~{,6.'mjo devem
ser de côr mais escura que as duas

aplicadas (Figuras 1 e 7 do Anexo
2) •

Art. 18. Os obstáculos constituídos de superfície contínua e cuja projeção em qualquer plano vertical ex"
ceda 1,5 m em uma 'nm-nsào e tenha menos de 4,5 m na outra b':',ITJ
como qualquer estrutura
aiongaru..
cuja dimensão menor não excede
4,5 m, serão pintados com fatxas per ..
pendíeulares ao seu eixo maíor. con ..
trastando entre si, pelo cmprêgo das
côres vermelho e branco ou laranja
e branco; caso essas côres fiquem indístdntas do fundo circunvizinho, outras côres serão usadas.
As faixas
devem ter larguras variando entre '
0,5 m e 1,5 m e as das extremidades do obstáculo deverão ser de côr
mais escura que as côres empregadas
(Figura 1 do Anexo 2).
Art. 19. Os obstáculos cuja projeção em qualquer plano vertical tenham dimensões menores que 1.1> m em
largura e altura, serão pintados em
uma só côr, laranja ou vermelho.
Quando essas cores se confundirem
com o fundo circunvizinho, outra COr
será usada.
Art. 20. As balizas usadas em oosbáculos devem ser dispostas de ta!
maneira que destaquem bem a sua
configuração permuando qUe o mesmo seja avistado à distância na díreçâo de onde vem ;. aeronave. Es..
sas balizas terao forma E. caractertstícas próprias de maneira a não se~
rem confundidas com smattaacêo e-upregada para outros fins.
.
Parágrafo único.
Balizas são artifícios visuais usados como meio cuxiliar nas sinalizações de obstáculos.
Exemplo:
Estruturas de .madeíra,
placas pintadas, bandeirolas, esferas
etc. (Figuras 3 e 6 do Anexo 2). '
Art. 21. As balizas empregadas na
sinalização de fios elevados serão dispostas de 40 m a 40 m e de maneira
que sua parte superior não fique abaixo do fio mais alto no ponto assinalado (Figura 6 do Anexo 2).
Art. 22.
A luz-de-obstáculo será
usada para assinalar a existência de
obstáculo que, de acôrdo com o ôlsposto no artigo 12, deve possuir sinalização noturna.
Art. 23.
Quando.'ic fizer necessária; advertên~ia especial, quanto a
obstáculos serao colocados faróis-deperigo em substituição a luzes-de-obstáculos.
Art. 24. Quando se usarem luzesde-obstáculo estas serão colocadas no

ATOS

tôpo do obstáculo e nos níveis .nte-.
medíáríos , A dísposiçao r~ o numero
de Iuzes-de-obstàculo -raverão aroporcíonar de qualquer ângulo, a Indícação do perfil do obstáculo, podendo
ser dispensadas as luzes que nao. contribuírem para assinalar o pertu do
mesmo (Figura 2 e 7 do Anexo 2).
Parágrafo único. Qua~no o costaculo se elevar a mais de 45 In do solo,
luz OU luzes íntermedíàrtaa deverac
ser instaladas a intervalos vcrr- cais
médios entre o solo e O topo. Os mtervalos verticais entre as luzes não
devem ser maiores que 13::1.
Art. 25. A lux-de-obstáculo será
fixa, de côr vermelha, com lntenstdade tal que permita sua nítida distinção entre as outras luzes adjacentes
e o nível da Iluminação que lhe servir de fundo.
Em nenn.nna hlpótese a intensidade podere ser inferior
a 10 velas de luz vermerha.
Parágrafo único.
ouanoc obstáculos naturais de grandes dimensões
tiverem que ser sinalizados f não fôr
possível a aplicação da tlumínacào
prevista, poderá ser sinalizada apenas
a parte que maior perigo ofereça no
tráfego do aeródromo ou o seu contôrno por meio de Juzes-rte-oostacutos
ou por outro tipo de luz adaptado
ecnveníeutementg (Figura 4 do Anexo 2).
Art. 26. Quando se usarem faróisue-perígo, um será colocado no ponto
mais destacado e elevado do obstáculo a ser assinalado. Na htpotese
de obstáculos extensos ou agrup....oos
com pequena separação, serão colocados faróis-de-perigo adicionais nos
pontos proeminentes, com intervalos
não superiores a 900 m.
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Parágrafo único.
Quando o obstáculo se elevar a mais de 45 metros
acima do solo, luz ou luzes intermediárias serão instaladas de acordo com
o previsto no artigo 24
Art. 27.
Os taróls-de-pertgo deverão produzir uma SUcc;:3E3.0 de lampejos vemelhos com tvequencía de :W
a 60 lampejos por minuto. A íntenstdade de pico dos arnpejos não deverá ser inferior a 2. (lO!, velas ce (:61'
vermelha e a sua duracâc deverá ser
maior do que a los pertcoos escuros.
Art. 28. Quando. a crttérto do Comando de Zona Aérea, fôr cecessario
assegurar um grau adequa.,o de proteção contra o perigo coustderadc a
sinalização elétrica devera ter mtensídade superior à indicada ao artaao
anterior e possuir além da fonte primária de energia, uma fonte de emer-

gência permanentemente lígadu,

o"J

ambas.
CAPiTULO

V

Das Disposiçóes Gerais

Art. 29. As consultas sobre o e.provettamento das propriedades a que se
refere o artigo 10 dêste Regulamento.
deverão ser encaminhadas ao Comando da Zona Aérea respectiva acompanhadas dos seguintes ejementos:
1 - identittcaçac e '1atuH;2,,1. uo
aproveitamento;
2 - locação do aproveitamento em
relação a insta ae iJ{)u60 .to ae-ocro-

mo;

3 - cota do terreno no local do
aproveitamento e tesruvet em relação
à cota do centro geomctrtc- da pista
de pouso tomada como referência;
·4 - altura máxima das construções
que fizerem parte do aproveítamen-

"to:

5 - outros elementos quando solícitados pelos Comandos de Zonas Aé~
reas.
Art. 30, A físcalízaçáo quanto ao
cumprimento do que estabelece êste
Regulamento será atribuição dos Comandos de ZOnas Aéreas.
Art. 31. Quando as res'mçôes estabelecidas no Plano da Zona de Proteção do aeródromo impuserem demolições ou impedirem construções
de qualquer natureza, terã? o~ pr~~
prietários direito a Indenízaçâo, .fIxada judicialmente na falta de ecoruc direto.
Art. 32. A construção e a operação
de helíportos, dentro da Zona de Proteção ficarão condicionadas ao estudo
e prévia autorização do Ministério da
Aeronáutica, devendo as souctcacões
serem encaminhadas ao Comande de
2''):1a Aérea respectivo.
Art. 33. Os casos omissos ou que
venham a susct-wr dúvidas na exectv-ão dêste Regulamento serao resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 34. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua p" ... ttcacao, revogadas as disposições em contrário e,
em especial os Decretos ns. 60.304.
de 6 de março de 1967; 60.797, de l Q
de junho de 1967; 62.218, de 2 de fevereiro de 1968 e 62.884. de 21 de junho de 1968.
Brasília, 15 de jutno de 1971;
~50Q
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello
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DECRETO N0 68.921 JULHO

DE

;

DE

PODER

1& DE

971

comissão,
Reclassifica
cargos
em
transforma junção gratificada
em
cargo em comissão, cria e suprime
nincõce gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministerio das Minas e
Energia, e dct outras providências.
fI?

o

Presidente da República, usando
atl íuuicao que !J.1€ contere o ar-

tigo 81, item III da Constituição e
tendo em vista o artigo 181, itens II
e I1.i, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma,
do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comíssáo e das funções gratificadas do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério das
Minas e Energias resultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo
Decreto nv 67.325, de 2 de outubro de
1970, alterado pelo Decreto nv 68.060,
de 14 de janeiro de 1971, e pelo Regimento Interno da Divisão de Segurança e Informações, aprovada pela
Portaria nv 236, de 19 de abril de 1971,
cio Ministro das Minas e Energia.
Art. 29 As despesas com a execução
dêste Decreto serão custeadas pelos
créditos orçamentários próprios
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 39 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua pubncação revogadas as disposições em contrario.
Brasilía, 15 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

Lei~e

tígo 81, item TH, da Constituição e
tendo vista o disposto no arttgo llo,
item XV letra "a" da mesma Oonstituíçâo e o que consta do processo número 4.541-70 do Ministério das Comunicações decreta:
Art. L" Fica outorgada concessão à
Secretaria de Educação do Estado de
Minas Gerais nos têrmos do artigo 14
do Decreto-lei n.s 236 de 28 de fevereiro de 1967 e artigo 28 do Regulamento dos Serviços de RadiodifusãO,
aprovado pelo Decreto n.v 52.785, de
31 de outubro de 1963, para instalar
na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, sem direito de axclusi vidade, uma estação de radiocüfusâo
de sons e imagens (televisão -" com
fins educativos, sem objetivo comercial, utilizando o canal 9.
Parágrafo único O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam. rubrt'oadas pelo Secretario-Geral do Ministério das Comunicações, e devera ser
assinado dentro de 60 (sessenta \ dias,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, no Diário Oficial da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1971;
150." da Independência e 33." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hiqino C. Corsetti

DECRETO N° 68.923
JULHO DE

MÉDICI

Antônio Dias
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Júnior

o anexo mencionado no art.
publicado no D.a. de 16-7-71.

1~

foi

DECRETO N." 68.922
DE 15 DD
JULHO DE 1971
outorga concessão à Secretaria de
Educação do Estado de Minas Gerais para estabelecer, na cid~·de de
Belo Horizonte, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins educativos.

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

DE 15 DE

1971

Autorização para funcionamento da
Faculdade de Educação Física, com
os cursos de Licenciatura e Técnico de Desportos - SP.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da oonstítuíção, de
acordo com o artigo 47 da LeI numero
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n'' 842, d~ 9 de
setembro de 1969, e tendo em VIsta o
que consta do Processo C~E n- 99-70,
do Ministério da Educaçao e Cultura, decreta:
Art. L" Fica autorizado o Iunctonamenta da Faculdade de Educação FIsíca, do Instituto Educacional Pira-
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cicabano, sediado em Piracicaba, Es-

tado de São Paulo, com os cursos de
Licenciatura e Técnico de Desportos.
Art. 2° l!.:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de julho de 1971-;
1500 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

]\/.[ÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 68.924
JULHO DE 1971

DE

15

DE

Dispõe SÔbTe a autonomia tuiminietrctiva e financeira do Centro de 'l'íet~

namento e Desenvolvimento do Pes-

soal do Ministério da Fazenda - CETREMFA -

dências.

e dá outras provi-

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o

ar-figo 81, item IlI, da Conatítuícáo e

o artigo 39 do Decreto-lei nv 200 de
25 de fevereiro de 1967, Decreta: '
Art. te É.: assegurada autonomia ad-

ministrativa e financeira, nos têrmos
do artigo 172 do Decreto-lei nv 200,
d\" 25 de fevereiro de 1967, com a Yedação dada pelo Decreto-lei nv 900.
de 29 de setembro de 1969, ao Centro
de Treinamento e Desenvolvimento do
pessoal do Ministério da Fazenda CETREMFA, criado pelo Decreto número 60.602, de 20 de abril de 1967.
Art. 2° Compete ao CETREMFA:
a) propor o estabelecimento das diretrizes e da política de treinamento
do pessoal do Ministério da Fazenda
em tôdas as áreas e níveis funcionais'
b)' planejar, elaborar, coordenar e
executar programas e atividades de
treinamento em geral, de caráter permanente ou temporário, a curto ou
longo prazo;
c) executar projetos e atividades de
treinamento que venham a ser convencionados com entidades públicas
ou privadas, respeitada a prioridade
dos serviços a serem prestados aos órgãos do Ministério da Fazenda;
d) executar o treinamento e a preparação de pessoal técnico, especificamente quanto à política monetária,
orçamentária e financeira;
e) programar e realizar provas e
concursos de ingresso e de acesso pa-

EXECUTIVO

ra o Ministério da Fazenda, recrutando e selecionando Os candidatos.
Parágrafo único. No desempenho de
atividades de recrutamento, seleção e
aperfeiçoamento do pessoal do Ministério da Fazenda, o CETREMFA ficará sob a supervisão direta e permanente do órgão setorial de Pessoal do
Ministério da Fazenda, integrando o
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).
Art. 39 O CETREMFA poderá desenvolver suas atividades regionais e
locais por intermédio de Núcleos Regionais, que constituem unidades subsidiárias.
Art. 4Q OS serviços prestados pelo
CETREMFA, em virtude de convênio
ou ajuste, serão remunerados pelos
órgãos interessados.
Art. 59 É.: criado no CETREMFA o
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento, de natureza contábil,
destinado a centralizar recursos e financiar as atividades especír.cas do
CETREMFA, a cujo crédito s-e levarão
todos os recursos vinculados às atividades do órgão autônomo, orcarnentártos e extra-orçamentários inclusive
a receita própria,
~ 19 São recursos do CETREMF A :
a) dotações orçamentárias específicas;
b) resultado financeiro de suas atividades;
C) doações de entidades públicas ou
privadas;
d) empréstimos de instituições financeiras nacionais ou internacionais;
e) recursos de outras fontes.
§ 29 Serão parcelas constitutivas do
Fundo a que se refere êste artigo as
dotações orçamentárias do exercício de
1971, destinadas a atender despesas do
CETREMFA.
Art. 69 O CETREMFA será dir'.gido

por:
I - um Conselho Diretor:
li - um Secretário-Executivo.
1° O Conselho Diretor do CETREMF A será composto por quatro
membros:
a) o Diretor-Geral do Departamento de Pessoal, na qualidade de Presidente;
b) um representante do SecretárioGeral;
C) um representante do Secretário
da Receita Federal;

*

107

ATOS DO PODErl EXECu-nVO

d) um representante do InspetorGeral de Finanças.
§ 2º Cabe ao Presidente do Conselho
Diretor o voto de desempate.
§ 39 O Ministro da Fazenda designará .o Secretário-Executivo do CE~
TREMFA.
Art. 79 Enquanto não fôr aprovado

o respectivo Quadro de Pessoal, com

observância da sistemática de classificação de cargos instituída pela Lei
nv 5.645, de 10 de dezembro c." 1970,
os .servtcos do CETREMFA serão executados por pessoal requisitado ao Ministério da Fazenda e a outros órgãos
da Administração direta ou indireta,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Parágrafo- único .. Para atender às
exigências de trabalho técnico no CETREMFA, o Ministro da Fazenda poderá contratar Os serviços de especialistas, par prazo determinado, nos têrmos da legislação trabalhista, de acôrdo com o artigo 97 do Decreto-lei numero 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-lei nv 900 rte 29
de setembro de 1969, observados OS limites dos recursos própr ioa consignados no artigo 5." dêste decreto e o disposto no artigo 19 do Decreto número
67.561, de 12 de novembro de 1970.
Art. 89 Passam a constituir acervo
do CETREMFA os bens, móveis. instalações e material técnico e administrativo atualmente a seu cargo.
Art. 99 O CETREMFA, por Intermédio do Conselho Diretor, submeterá
à aprovação do Ministro da Fazenda
3Js operações de crédito que pretender real.zar .
Art. 10. O Conselho Diretor, ouvido
o órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal.
submeterá, também, à aprovaçã-o do
Ministro da Fazenda o Regimento Interno do CETRE:MFA, dentro de 90
(noventa) dias a partir da publicação
dêste Decreto.
Art. 11. zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
voeadas as normas do Decreto núme1'0 ~6ü. 602 de 20 de abril de 1967, que
com êle colidirem e d-emais disposlcôes
em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1971:
da Independência e S39 da
República.
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EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

DECRETO N9 68.925 DE 15 DE
JULHO DE 1971
Regulamenta a aplicação dos recursos
de que trata o § 49 da Lei n 9 2.004,
de 3 de outubro de 1953, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, ítem IIl, da Constituição, decreta:
Art. 19 A aplicação dos recursos de
que trata o § 4º do artigo 27 da Lei
nv 2.004, de 3 de outubro de 1953, com
a redação dada pelo Decreto-lei número 523, de 8 de abril de 1969, destinados ao incremento da pesquisa e
do ensino de nível superior no campo
das geocíências, reger-se-á por êste
Decreto.
Art. 29 Os recursos serão aplicados
exclusivamente em pesquisas e ensino
realizados no País. podendo compreender investimentos e despesas de
custeio.
Art. 39 Fica criado, sob a presidência do Diretor do Departamento de
Assuntos universitários, do Ministé..
rio da Educação e CUltura, um Conselho Consultivo do Programa de Geo-o
c.ênctas, composto de dois represen..
tantes de organizações de ensino de
nível superior. indicados pelo Mlnístrc
da Educacâo e Cultura, e de dois re ..
presentantes de ínstituicões de peg..
quisa indicados pelo MinistrD das Mi ..
nas e Energia. vinculados, respectivamente, ao ensino e à pesquisa no domtnío .das geociências.
Parágrafo único. Os membros do
Conselho serão designados pelo prazo
de doís anos, podendo ser reconduzidos.

Art 49 Cabe ao Conselho Consultivo propor, anualmente, ao Ministro
da Educação e CUltura, o plano de
aplicação dos recursos de que trata
êste Decreto. bem como apresentar,
periodicamente, relatório do andamento do plano que rõr aprovado.
§ 19 O plano deverá atribuir recur..
SOs a projetos de ensino e de pesquisas, em partes aproximadamente
iguais.
~ 29 Cada projeto poderá abranger
aplicações em um ou mais exercicrcs,
evitando-se a vinculação de recursos
per prazo superior a três anos., bem
como o apoio financeiro a mais de
quatro projetos em um mesmo exercicio.
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fiscalização dos projetos po-

derá s-er objeto de contrato com firma
espcctalízada. correndo as respectivas
despesas a conta dos r-ecursos de que
trata o presente Decreto.
Art. 5° aste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1971;
1501' da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 68.926
JULHO DE 1971

DE

15

DE

ttgo 81, item ITI, da Constituição e·
tendo em vista o que consta do proc.
MME-000257-71,
do Ministério das'
Minas e Energia, decreta",
Art. l° E concedida autorização à
companhia americana "Díamond M.
Westers Co." para operar em águas
brasileiras, com a embarcação "Díamond
M. Drilling Company
M/V
S-25", a serviço da Petróleo Brasilciro S.A. - PETROBRAS, mediante'
contrato entre as mesmas celebrado.
Art.. 2" A autorização de que trata
este Decreto compreende os fins rcncíonados no artigo 1" e vigorara durante o tempo necessário à realização dos trabalhos que forem contratados com a Petróleo Brasileiro S.A.
-

Retifica o Decreto n° BEl nat, de
de janeiro de 1971.

18

O Presidente da República, usando

da atríbuíçao que lhe contere o artigo 81, item Ill, da Constttutção e tendo em vista o que consta do Processo número 5.624, de 1970, do Departamento Administrativo
do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1" O artigo 1" do Decreto ..•.
n'' 68.081, de 18 de janeiro de 1971,
fica acrescido do seguinte item:
"6) um (1) cargo da classe A,
nível 8, da série de classes de
Bombeiro-Hidráulico, código ...•
A-1.201, e nêle enquadrado Francisco Góes da Silva.":
Art. 2° ítste Decreto entrará em
vigor na data de pua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1971;
150"
da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 68.927

DE 15 DE

JULHO DE 1971
Companhía
Concede autorização à
"Diamond M. Westers Co!'
para
operação em águas brasileiras, da
Embarcação "Diamond M. Drilling
Company M IV S -25", de nacionalidade americana.

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

EXECUTIVO

PETROBRAS.

Art. 3° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições, em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1971;
da Independência e 830
da
1500
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.928
DE 15
JULHO DE 1971

D~

Concede autorização à firma "Zapu..
ta Marine S81"VlCe, Ltâ:" para operar em águas oraeúeaoe com
os:
barcos
especialzzaetos M I V rrcmc
Seroice e MIVB Blue Chip Service,
ambas de bandeira panamenfta.

O Presidente da República, usandoLIa atrlbuíção que lhe confere o artigo 81, item ITI, da
Constdtuíçào e
tendo em vista o que consta do Processo MME-000273-71, do Mtrústerto
das Minas e Energia, decreta:
Art. 1° tt. 'concedida autorização à
firma norte-americana "Zapata Matine Servíce, Ltd." para operar em'
águas brasileiras com os barcos espectalizados M/V Tropic Servíce e
M/VE Blue Chtp Ser vice, ambos de
bandeira
panamenha,
executando
apoio logístico às unidades móveis de
perfuração marítima, a serviço da.
Petróleo Brasileiro S. A. ~ .. ,
.
PETROBRAS, de acôrdo com o contrato firmado entre este Empresa fr
aquela firma.
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Art. 2" A .autortzação de que tra'ta êste Decreto compreende os fins

mencionados no artigo 1<' e vigorará
durante o tempo necessarro a realização dos trabalhos que forem contratados com a
Petróleo Brasileiro
S.A. -

PETROBRAS.

Art. 3° ~ste Decreto
entrará em
vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 15 de julho de 1971;
150" da
Independência e 83° da
República.
EMíLIO G.

MtDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

NIl

68 929 1971

DE

16

DE

JULHO DE

da Lei n- 5.604 de 2 de setembro de
1970 e tendo em vista o que consta
do Processo nv 237.089-71. do Mtmstérío da Educação e Cultura, ueereta:
Art. 19 Fica aprovado o Estatuto do
Hospital de Clínicas de Pârlo' Alegre, sediado na cidade de Põrtc Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
que com êste é publicado, assinado
pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMiLIO

Jarbas

Declare de utilidade pública a Casa
da Criança, com sede em M"anaus~
Estado do Amazonas.

a,

ESTATUTO DO HOSPITAL DE
CLíNIeAS DE PORTO ALEGRE

o Presidente da República, usando

da atributçao que lhe confere o ar'tago 81, item lII, da Constituição e

G. MÉDICI
Passarinho

CAPíTULO I

Da Denommuçao, Duração e Sede

'atendendo ao que consta de Processo

M.J. nc 23.373, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrm 1S do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de ::f~5,
combinado com o artigo 19 do Regu'lamento aprovado pelo Decreto nú.mero 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Casa da Criança, ;om sede em Manaus, Estado do Amazonas.

Art. 29 ~ste Decrete entrará em
vigor na data ôe sua publicação, revogadas as disposições em cor.trárto,
Brasília, 16 de julho de 1971;
1509 Ód, Indepen-Iêncla e 8~
da
'República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Art. 1° O Hospital de Clínicas, de

Pôrto Alegre ~ HCPA - é uma emprêsa pública criada pela Lei número 5.604, de 2 de setembro de 1970,
vinculada ao Míínstérío da Educação e Cultura, e reger-se-á pela legrslação federal aplicável e por êste Estatuto.
Art. 2° A emprêsa terá sede e tôro
na cidade de Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 3° O prazo de duração da emprêsa é indeterminado.
Art. 4° O HCPA gozará de isenção de tri nutos federais e de todos
os favores legais atribuídos à natureza de seus objetivos.

Alfredo Buzaid
CAPÍTULO II
~~~

DECRETO N° 68. 930 ~
JULHO DE 1971

DE

16

Do Capzta-l

DE

,Aprova Estatuto do Hospital de Clt-nicae de Pôrto Alegre.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Ll I da Constituição e de
-acôrdo com o disposto no artigo 7"

Art.

5° O capital inicial da em-

prêsa será de Cr$ 72.392.764,05 (se-

tenta e dois rnilhôes. trezentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros e cinco centavos), valor atribuido aos bens da
União, incorporados à emprêsa por
fôrça do disposto no art. 3° da Lei
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n- 5.604, de 2 de setembro de 1970
e avaliados conforme laudo aprovado pelo Ministro da Educação e Cul-

tura.
Art. 6° O capital inicial da emprêsa, constituído integralmente pela

União, poderá ser aumentado, mantida a maioria da União, com a participação de pessoas jurídicas de direito público interno e de suas entidades de Administração
indireta,

ou mediante incorporação de reservas decorrentes de lucros líquidos da

emprêsa, reavaliação de seu ativo e

EXECUTIVO

b) de dotações constantes do orçamento geral da União;
c) do produto de operações de crédito, juros bancários e renda de bens
patrimoniais;
d) de créditos abertos em seu favor'
e) de outros recursos.
Art. 10. A emprêsa poderá contrair empréstimos no País e no exterior, que objetivem atender ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de
seus serviços, observada a legislação
em vigor.

transferências de capital feitas pela
União.

CAPÍTULO V

CAPíTULO IH

Da Organização Administrativa

Do objeto

Art. 11. São órgãos da Administração da emprêsa:
I - o Conselho Diretor
II - a Administração Central

Art. 7° O HCPA tem por objeto:

administrar e executar serviços
de assistência médico-hospitalar;
a)

b) prestar serviços à Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul, a
outras instituições e à comunidade,
mediante as condições que forem fi-

xadas em seu Regulamento.
C) servir como área hospitalar para
as atividades da Faculdade de Medicina da Orríverstdade Federal do
Rio Grande do Sul, nas condições que
forem fixadas por seu Regulamento.
d) cooperar na execução dos planos de ensino das demais unidades
da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, cuja vinculação com
problemas de saúde ou com outros
aspectos da atividade do Hospital
torne desejável essa cooperação;
e) promover. a realização de pesquisas científicas e tecnológicas.
Art. 8° Em seu objetivo de prestar assistência médica, a empresa
dará preferência à celebração de convênios com entidades públicas e prtvadas da comunidade.
Parágrafo Único. O Regulamento
disporá sôbre as condições da prestação e remuneração dêsses e de outros serviços.
CAPÍTULO IV

Dos Recursos
Art. 9° Os recursos de que a em-

prêsa disporá para realizar suas fi-

nalidades são os advindos:
a) de rendas auferidas pelos serviços prestados;

Do Conselho Diretor

Art. 12. O Conselho Diretor do.
Hospital de Clínicas de Pôrto Alegre, é o órgão supremo da emprêsa,
com funções normativa, consultiva e
deliberativa.
Art. 13. São atribuições do Oonselho Diretor:
a) homologar a nomeação dos Vice-Presidentes da Emprêsa;
b) aprovar o Regulamento do Hospital, apresentado pelo Presidente;
C) decidir sôbre os recursos apresentados, nos têrmos do art. 44 dêste
Estatuto ;
d) aprovar os Relatórios anuais da.
Administração;
e) apreciar e dar parecer sôbre o
Balanço Anual;
t) aprovar o Orçamento Anual encaminhado pela Administração CentraI;
g) opinar sôbre os convênios a serem celebrados pela emprêsa com órgãos públicos, emprêsas estatais;
para-estatais e entidades particulares, para prestação de serviços dentro dos objetivos da Emprêsa:
h) autorizar operações de flnauciamento;
.
i) autorizar os aumentos de capital;
j) autor~zar a alienação de bens;
l) autorízar a ampliação ou redu-o
ção
dos serviços prestados pela Empresa;
m) elaborar o Reglmetno Interno'
do Conselho;

ATOS DO PODER EXECUTIVO
n) apreciar quaisquer outros assuntos a êle submetidos pela Admínístração Central;
o) fixar a remuneração dos membros da Administração' Central.
Art. 14. O Conselho Diretor será
constituído dos seguintes membros;
a) o Presidente da Emprêsa que é
também o Presidente do
Conselho
Diretor;
b) o Vice-Reitor da UFRGS;
C) o Diretor da Faculdade de Medicina da UFRGS;
d) um representante do Conselho
dé Planeja.mente- de Desenvolvimento
da UFRGS;
e) dois representantes da Faculdade de Medicina da UFRGS;
f) um representante da Escola de
Enfermagem da UFRGS;
g) o Superintendente Administrati vo da UFRGS;
h) um representante do Ministério
da Educação e Cultura;
i) um representante do Ministério de Planejamento e Coordenação
Geral;
i) um representante do Ministério
da Fazenda;
l) um representante do Ministério
da Saúde;
m) o Superintendente Regional do
Instituto Nacional de Previdênute
Social.
Parágrafo único. Os Vice-Presidentes da Emprêsa participarão das
reuniões, sem direito a voto
Art. 15. O Presidente da Emprêsa, o Vice-Reitor da UFRGS. o Diretor da Faculdade de Medicina da
UFRGS, o Superintendente Administrativo da UFRGS e o Superintendente Regional da INPS, são membros natos do C. D.
Parágrafo único. Em caso de substituição em caráter definitivo do
ocupante de cargo de que resulte a
situação de membro nato do C.D.
o nôvo titular passará a integrar o
Conselho mediante simples notificação.

Art. 16. Os demais membros do
C. D. têm mandato de dois (2) anos,
permitida uma recondução e regulada sua escolha pelas seguintes .normas:
a) os representantes dos Ministérios, por designação do respectivo
Ministro de Estado;
b) os representantes da Faculdade
de Medicina da UFRGS serão esco-
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lhidos pela sua Congregação, por
maioria absoluta de votos, um entre
os membros da Comissão de Carreira do Curso de Medicina oriundos
do ciclo profissional e outro entre os
membros do Conselho Departamental'
~) o representante da Escola de
Enfermagem será designado pela sua
Congregação, por maioria absoluta de
votos'
a, 'o representante do COPLAD
será designado pelo Reitor.
Art. 17. O C. D. se reunirá com
a presença da maioria de seus membros.
Parágrafo único. O quorum será
computado, levando em conta só os
lugares providos.
Art. 18. As decisões do C. D. serão tomadas pela maioria simples
de seus membros presentes, salvo ao
decidir sôbre autorização para rínaricíamento ou alienação de bens, quando a aprovação só se dará por 2/3
dos membros presentes.
Art. 19. No lmpedímetno eventual
do Presidente a reunião do. C. D.
será presidida pelo Vice-Reitor da
UFRGS, e, na ausência dês te, por
um dos outros membros presentes.
na ordem em que são enumerados no
art. 14.
Art. 20. O C. D. reunir-se-á 01'dínàríarnente' uma vez por mês e extraordlnàrfamente quando convocado.
Parágrafo único. As convocações
serão feitas pelo Presidente, com antecedência mínima de 48 horas. avisados por escrito todos os membros.
Art. 21. Por solicitação escrita, assinada no mínimo por um têrço dos
membros do C. D., êste poderá ser
convocado, extraordinàrtamente, para
tratar de matéria específica.
Parágrafo único. Caso o Presidente, dentro de sete dias da data do
recebimento do peddio de convocação, não afizer, os signatários do
pedido a expedirão, observado o disposto no parágrafo único do art. 20.
Art. 22. Das decisões do Conselho
Diretor caberá recurso ao Reitor da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, sempre que fundado em ilegalidade ou desrespeito ao disposto neste Estatuto,
Art. 23. O Presidente do Conselho
só terá voto de qualidade.
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Da Administração Central

Art. 24. A Administração Central
é o órgão incumbido das funções d,e
administração das atividades especi-

ficas e auxiliares da emprêsa, observadas as diretrizes gerais elaboradas

pelo Conselho Diretor.
Art. 25. A Administração Central
é constituída dos seguintes membros:

o Presidente
o Vice-Presidente para assuntos médicos
C) o Vice-Presidente para assuntos
admínístratí vos.
a)
b)

§ 1<.> O Presidente da Emprêsa será
de livre escolha e nomeação do Reitor da UFRGS, homologada pelo Conselho Universitário.
§ 2° Os Vice-Presidentes serão nomeados pelo Presidente da emprêsa,
homologada a escolha pelo Conselho
Diretor.
Art. 26. O Presidente representará a emprêsa em juízo ou fora dele,

ativa ou passivamente, podendo constituir mandatários ou delegar competêncía, permitindo, se fôr o caso,
a subdelegaçâo às autoridades subordinadas.
Art. 27. A direção dos serviços
médicos do Hospital de Clínicas será
exercida pelo Vice-Presidente para
assuntos médicos.
Art. 28. A direção dos serviços administrativos da emprêsa será exercida pelo Vice-Presidente para assuntos administrativos.
Art. 29. O Presidente será subatttuído, em seus impedimentos, pelo
Více-Presídente por êle designado.
Art. 30. A remuneração dos membras da Administração Central será
fixada anualmente pelo Conselho D1-

retor .

Art. in. A Administração Central
organizará o projeto de Regulamento do Hospital e o submeterá::to
Conselho Diretor.
Parágrafo único. O Regulamento
do Hospital conterá o organograma
da Emprêsa, especificando a subordinação de todos os seus órgãos à
Administração.
CAPíTULO VI

Do

Exercício Financeirv

Art. 32, O exercício rínanceu..
compreenderá o período de 1" de jáneíro a 31 de dezembro de cada ano.

EXECUTIVO

Art." 33. Será elaborado Balanço
ao fim de cada exercicio financeiro.
Será remetido ao Conselho Diretor o
balancete mensal.
Art. 34. Os lucros líquidos apurados em Balanço terão o destino previsto no art. 6° dêste Estatuto
CAPíTULO VII

Do Pessoal
Art. 35. O regime jurídico do pessoal do Hospital de Clínicas de Pôrto Alegre será o da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Art. :~(l" Sua admissão se fará mediante concurso ou prova de habilitação, na forma por que dispuser o
Regimento Interno da Emprêsa .
Art. 37. Os servidores públicos federais da Administração Direta ou
Indireta poderão ser requisitadas para
o HCPA, exclusivamente para o desempenho da função técnica.
CAPÍTULO VII!

Díspcstçôes Gerais
Art. 38. A supervisão das atividades da emprêsa será exercida pelo
Ministro de Estado da Educação e
Cultura, nos têrmos e na forma previstos no Título IV do Decreto-lei
n- 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 39. As contas da Empresa, relativas a cada exercício, serão "uhmetidas à supervisão Ministerial e
enviadas ao Tribunal de Contas da
União, na forma da legislação e-m
vigor.
Art. 40. Fica assegurado à Untversidade Federal do Rio Grande do Sul
o direito do uso dos prédios onde
funcionam as Faculdades de Odontologia e de Farmácia, o destinado à
Garagem e Oficina e o em construção, que era destinado à 'I'lelologta,
enquanto dêles necessitar para suas
atividades de ensino e pesquisa, qua-rdo qualquer um ou todos ee tornarem desnecessários à Universidade
referida. a juízo desta, os referidos
prédios se incorporarão à Emprêsa.
sem qualquer indenização.
Art. 41. "t<'ica assegurado ainda, â
Universidade Federal do Rio Grande do Sul o direito de construir. usar
e fazer funcionar, dentro da á rea
da terra transferida pela União à
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Emprêsa, edifícios e Instalações destinados a atividades ligadas ao Campus Médico, mediante entendimento
entre a Emprêsa e a Universidade,
quanto à correspondente localização.
Art. 42. Tem a Universidade Pederal do Rio Grande do Sul direito
a ter abastecidos de água, água
quente e vapor, pelas instalações, reservatórios e central térmica da Emprêsa, a seus órgãos sitos no Campus
médico, mediante condições a serem
reguladas em convênio a ser estabelecido imediatamente após a Instalação da Emprêsa e revistos trienalmente.
Art. 43. :f:ste Estatuto só poderá
ser revisto mediante proposta do Presidente da Emprêsa
aprovada por
dois terços da totalidade dos membros do Conselho Diretor.
.
Art. 44. Das decisões e atos de
todos os órgãos da emprêsa caberá
recurso ao Conselho Diretor, cujo
processamento será disciplinado pelo
Regulamento do Hospital.
Art. 45. Extinguindo-se a emprêsa, seu patrimônio se incorporará à
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. - Jarbas G. Passarinho.
DECRETO

Ni? 68.931 JULHO. DE 1971

DE

16

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sóõre os terrenos que mencio-

na.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 205 do
Decreto-lei nv 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. iv Ficam autorizados:
a)
adquirir o domínio útil, em
transferência de aforamento:
1) Trinidad Gonzalez Araujo, de na;
cíonalídade espanhola, do terreno de
marinha situado na Travessa Campos
Sales no 43, em Belém, Estado do Pará. conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nv 39.378,
de 1968;
2) Miguel Fernandez Perea, de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 14,24% do terreno acrescido de marinha situado na Rua Tomaz Rabelo
nv 46, correspondente ao apartamento
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301, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Míntstério da Fazenda sob o no 56.026, de
1970;
3) Yolanda Wellísch de Carvalho
Azevedo, de nacionalidade americana,
da fração ideal de 4,55/100 do terreno
de marinha situado na Avenida Atlântica nv 2.302, esquina com a- Rua Siqueira campos nv 7, correspondente ao
apartamento 401, com direito a vaga
na garagem, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nv 22.905,
de 1970;
4) Ingeborg Falke da cunha Carneí1'0 de nacionalidade alemã, da fração
ideal de 252/2854 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica número 3.772, esquina com a Rua Souza
Lima, correspondente ao apartamento
401, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 21.226, de
1971;

5)
Victor .ressuta, de nacionalidade
helênica, da fração ideal de 66/3000 do
terreno de marinha situado na Avenida Atlântica nc 2.806 correspondente
ao apartamento 602 e duas vagas na
garagem, no Estado da. Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o no 9.236,
de 1971;
b)
para adquírir direito de preferência ao aforamento:
Hélêne Juliette Berthelon, de nacionalidade francesa, da fração ideal de
0,0185 do terreno de marinha situado
na Rua da Glória nv 228, correspondent- ao apartamento 401, no Estado
da Guanabara. conforme processo protccolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 19.169, de 1970;
c) para adqutrir direito de revigeração de aforamento:
Adelina Lnrenzo Rodrigues Pires, de
nacionalidade espanhola, do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua
General Pedra nv 179, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
d)
para adquirir direito de regularização de aforamento:
Luis Tasende Pachal e Avelina Farina Suarez de 'I'asende, ambos de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 1/41 do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica nv 896 e Rua
Gustavo Sampaio nv 709, correspondente ao apartamento 603. no Estado
da Guanabara, conforme processo pro-
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tocollzado no

Ministério da Fazenda

sob o nc 11. 538, de 1968.

Art. 29 .:Ê:ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
E]/lÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
DECRETO NO? 68.932 JULHO DE 1971

DE

16

DE

necuirc sem efeito o Decreto nQ 52.932
'
de 26 de novembro de 1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, n03
têrmos do Decreto-lei no 227, -de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado

pelo Decreto-lei

nv 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:

Art. 19 Fica declarado sem efeito
() Decreto número cinqüenta e dois
mil novecentos e trinta e dois
.
(52.932) de Vinte e seis (26) de novembro ce mil novecentos e sessenta
e três (963), que concedeu a Emprêsa de Caulim Ltda., o díreí;o de
lavrar feldspato e quartzo em terrenos de propriedade da Companhia
Cerâmica Inohan no lugar denominado Inohan, distrito de Rio do Ouro,
município de São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

---

DECRETO N9 68.933 JULHO DE 1971

DE

16 DE

Concede à Irmãos Braga Ltda. o direito de lavrar minério de ferro, no
de
muniCípio de Ltaõira, Estado
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item UI, da constttutção,
nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Irmãos
Braga Ltda, , concessão para lavrar
minério de feror em terrenos de propriedade
de
Godofredo vensstmo
Barcelos e Adernar Paulíno Gomes,
no lugar denominado Itabtrussú, distrito e município de Itabíra, Estado
de Minas Gerais, numa área de quinze hectares um are e dezesseis centiares 05,0116 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cento e vinte metros e cinqüenta centrmetros 020,50 m) , no
rumo verdadeiro de quarenta e quatro minutos sudeste (44 SE:, da
confluência dos córregos Jacaré
e
Volta Grande, e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
quarenta e oito metros e oitenta centímetros (148,80 m) , dez graus vínte e quatro minutos sudoeste (lO'? 24'
SW); cento e vinte sete metros e
setenta centímetros (127,70 m) , sessenta e nove graus seis minutos sudoeste (69 9 06' SE); noventa e dois
metros (92 m) , sete graus vinte e
quatro minutos sudoeste (7 9 24' SW) ;
cento e oitenta e nove metros (189
m) , quarenta e um graus cinqüenta
e quatro minutos sudoeste (419 54'
SW); duzentos e Vinte e quatro metros (224 m) , vinte e seis graus seis
minutos sudeste (26 q 6' SE); oitenta
e oito metros (88 m) , cinqüenta e oito
graus cinqüenta e quatro minutos nordeste (58 54' NE); trezentos e onze
metros e cinqüenta centímetros (311,50
m) , sessenta e um graus trinta minutos nordeste (619 30' NE); quatrocentos e dezoito metros e sessenta
centímetros (418,60 m) , trinta e três
graus trinta minutos noroeste (339
30' NW); duzentos e dez metros e
vinte centímetros (210,20 m) , trinta
e três graus trinta e oito minutos noroeste (339 38' NW); cento e sete
metros e noventa e oito centímetros
(107,98 fi); trinta graus vinte e dois
minutos sudoeste (309 22' SW); e em
outra área de oito hectares noventa
ares e trinta e três centiares (8,9033
ha) , delimitada por um polígono írregular, que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e seis metros (446
m) , .p.o rumo verdadeiro de quarenta
e um graus quarenta e cinco mínu-
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tos sudeste (419 45' SE), da confluência retro citada e a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e oitenta
metros (280 m) , quarenta e um graus
quarenta e cinco minutos sudeste (419
45' SE); trezentos e vinte e seis metros (326 mj , cinqüenta e nove graus
trinta e um minutos nordeste (599
31' NE); trezentos e quarenta e sete
metros (347 m) , cinqüenta e um graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(519 45' NW); duzentos e cinqüenta
e nove metros e quarenta centímetros (259,40 m) , quarenta e oito graus
quarenta e um minutos sudoeste (480
41' SW). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprímento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓdigo de Míneraçâo.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C-Registro
dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

68.934 1971

DE

16

DE

JULHO DE

Concede à Emprêsa de Mineração
Atrotiisío Witzel o direito de lavrar
argila, areia quartzosa e cascalho,
no município de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere 6
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
ns 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Emprêsa
de Mineração Afrodizio Witzel concessão para lavrar argila, areia quartzosa e caecanio.: em terrenos de propriedade de Hans Wilherm Riebrecht, Hildegard Streger Riebrecht,
Theobaldo Streger, Theobaldo Btreger Júnior, Renato Btreger, Marcelo
Btreger, Gerda Streger, Ruiza Streger Turelli e Hamilcar Turelli, no
lugar denominado Vila Suíça ou Porteira Preta, distrito e muníctpío de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, numa área de quarenta e cinco
hectares e sessenta e oito ares
.
(45,68 ha), delimitada por um poli':'
gano irregular, que tem um vértice a
cinquenta e três metros (53m), no
rumo verdadeiro leste (E), do centro
da ponte da Estrada de Rodagem
Mogi das Cruzes a Jacarei (antiga
estrada Rio - São Paulo), sôbre o
rio Tietê e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros; cínquenta e três
metros (53m), leste (E); vinte metros
(20m), norte (N); quarenta e cinco
metros (45m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); quarenta e
cinco metros (45m) , leste (E); trinta
metros (30m), norte (N); quarenta e
cinco metros (45m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); quarenta e cinco metros (45m), leste (E);
trinta metros (30m), norte (N); quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); trinta metros (30m), norte (N);
quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); tr-inta metros (30m), norte (N);
quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); trinta metros (30m), norte (N):
quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); trinta metros (30m), norte (N):
quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); trinta metros (30m), norte (N);
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quarenta e cinco metros (45m), leste
(E); trinta
metros (30m), norte
(N); quarenta e cinco metros (45m).
leste (E); trinta metros (30m), norte
(N); quarenta e cinco metros (45m),
leste (E); trinta metros (30m), nor-

te

quarenta metros (40m), leste
(E); sessenta metros (BOm), sul (8);
(N);

quarenta metros
sessenta metros

(40m), leste
(BOm), sul

quarenta metros (40m) , leste
sessenta metros (60m), sul (8);
renta metros (40m), leste (E);
senta metros (60m), sul (8);
renta metros (40m), leste (E);
senta metros (BOm), sul (8);
renta metros (40m), leste (E);

(E);
(8) ;

(E);
quasesquasesquases-

senta metros (BOm), sul (8); quaren-

ta metros (40m), leste (E); sessenta
metros (BOm), sul (S); quarenta metros (40m), leste (E); oitenta metros
(80m), sul (S); cento e cinquenta
metros (150m), oeste (W); cem metros (lOOm) , sul (S); setenta e-cinco
metros (75m), oeste (W); cínquenta
metros ~50m), sul (S); cento e cinquenta, metros (l50m), oeste (W);
cem metros (Iüüm) , sul (S); sessenta metros (60m), oeste (W); quarenta metros (40m), sul (S); cento
e vinte e dois metros (122m), oeste
(W); oitenta metros (80m), sul (S);
d-sentos e quinze metros (215m),
oeste (W) setenta e cinco metros
(75m), norte (N) ; cinquenta metros
(50m), oeste (W); cento e trinta e
cinco metros (135m), norte (N); noventa metros (90m), oeste (W); duzentos e oitenta e três metros _.....
(283m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n'' 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro
de 196J..

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que

EXECUTIVO

lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 16 de julho de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

---

N9

68.935 1971

DE

16

DE

JULHO DE

Concede à Magnesita S. A. o àireito
de lavrar agalmatolito, no mnmxcipio de Onça do Pitamqui, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 <Código de
Mineração) , alterado pelo Decretolei nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Magnesita S. A. concessão para lavrar
agalmatohto em terrenos de sua
propriedade no local denomínado Fazenda Lagoínha e Matão, distrito e
município de Onça do Pítangui, Estado de Minas Gerais, numa área de
doze, hectares, setenta e três ares e
sessenta centdarea (12,7360 ha) , delimitada por um poltgono que tem Um
vértice a quinhentos e trinta e seis
metros (536 m) , no rumo verdadeiro
de setenta e nove graus sudoeste
(799 swi do canto noroeste (NW);
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da casa sede da Fazenda Lagoinha e
Matão e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos
e
oitenta metros (480 m) , oeste (W);
trezentos e setenta e três metros
metros (373 m) , norte (N); trezentos
e vinte metros (320 m) , este (El;
trezentos e vinte e três metros (323
m) , sul (.]); cento e sessenta metros
(160 m) , este (E); cinqüenta metros
(50 m) , sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e. suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo, único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução no 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Municipio
em cumprimento do disposto no Deereto-lei nc 1. 038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineraçâo.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C-Registro
dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6 9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
da Independência e 83 9 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júniot

DECRETO

N," 68.936 JULHO DE 1971

DE 16 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão ou
desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
imóveis, terras e benfeitorias ueceeuirioe à pesquisa e lavra de petróleo, situados no Estado de Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição; de
conformidade com o que dispõe o Deereto-lei n." 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei n." 2.786, de 21 de maio de 1956;
tendo em vista os artigos 24 e 30 da
Lei n. 0 2 . 004, de 3 de outubro de 1953;
e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima
~ PETROBRAS prosseguir nos trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo, indispensáveis à integração das
atividades da indústria de petróleo
no Estado de Alagoas, e do desenvolvimento nacional e regional, decreta:

Art. 1.0 São declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão ou desapropriação,
total ou parcial, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - PETRORRA5,
os imóveis, terras e as benfeitorias
abrangidos pelas áreas necessárias aos
trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo, inclusive as obras complementares e acessórias ou que forem indispensáveis à integração da indústria
de petróleo, de propriedade de quem
de direito, localizadas na Bacia Sedimentar de Sergipe e Alagoas e situadas nos municípios de São Miguel
dos Campos, Bôca da Mata, Marechal
Deodoro, Campo Alegre, Barra de
São Miguel, Roteiro e Corurlpe, no
Estado de Alagoas, além de outros que
venham a ser desmembrados dêsses,
no Estado de Alagoas.
Art. 2.0 A Petróleo Brasileiro S.A.
_ PETROBRAS, fica autorizada a
promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
a constituição de servidão ou as desapropriações parciais ou totais, necessárias aos seus trabalhos, mediante processo regular para cada imóvel,
na forma do Decreto-lei n.v 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela Lei
n.v 2.786, de 21 de maio de 1956.
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A execução do

disposto neste Decreto far-sa-á se-

gundo os planos e 05 critérios de
conveniência
e oportunidade
da
PETROBRAS, que poderá proceder,

inclusive, se houver urgência, nos têrmos do artigo 15 e seus parágrafos do
Decreto-lei ne 3.3B5, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n,v 2.786,
de 21 de maio de 1956.

Art. 3;° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

--:DECRETO N." 68.937 -

DE

16 DE

JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação ou instituição de servidão em favor da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima
~ PETROBRAS, imóveis e benfeitorias situados em município do Estado do _Rio de Janeiro, necessários
às obras de construção do Oleoduto
- Arraial do Cabo (OCABO).
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição; de
conformidade com o que dispõe o
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações constantes da Lei n.e 2.786, de 21 de maio
de 1956; tendo em vista o artigo 24
da Lei n." 2.004, de 3 de outubro de
1953; e atendendo à necessidade de
a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima - PETROBRAS construir um
oleoduto que suprirá de óleo combustível a área de consumo abrangfda pelo município de Cabo Frio e
outros clrcunjacentes, no Estado do
Rio de Janeiro, decreta:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão. em favor da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS,
os imóveis e benfeitorias de propriedade de quem de direito, compreendidos numa faixa de 10,00m de largura,

EXECUTIVO

conforme indicação constante do desenho da C.N.A. de n.s 3.535 A-I
Rev .2, em anexo, cuja área assim se
descreve: "A faixa de servidão terá
10,00m de largura e sua diretriz partirá em duas direções do ponto C=O,
que é obtido tomando-se o alinhamento A do eixo da Caixa de Válvulas existente e assinalada no desenho
3535 A-I REV 2, da cu. Nacional de
Alcalis (SS-DIPRO-70/0B), percorrendo-o em direção NW na distância
de 48,30 metros do centro da válvula,
até o ponto B, onde, após uma deflexão de 270°00' e uma distância de
18,00m encontra-se o ponto C=O
Partindo-se dêsse Ponto em direção
Este, de 219°38' em relação ao alinhamento BC, a faixa seguirá até a
estaca 5+4,88, onde sofrerá nova deflexão de 190°25' até a estaca 9+8,54,
atingindo o limite dos terrenos da
Oía . Nacional de Alcalis com a propriedade do Espólio de Adeodato Macedo Filho. Dêste ponto assim determinado e com uma deflexão 231°49' a
diretriz atravessa os terrenos de propriedade do Espólio Adeodato Macedo Filho, em linha reta, até a estaca
14 já em logradouro público. Partindo-se do ponto C=O, já definido em
direção Nordeste com uma deflexâo
de 211°00' em relação ao alinhamento
do oleoduto na outra direção, até a
estaca 1+9,00, onde a diretriz com
uma deflexâo de 233°00' prossegue
em direção Norte até a estaca 4, onde
sofre nova deflexão de 213Q44' indo
até a estaca 5 + 14,00. Neste ponto,
temos nova deflexão de 163°30' até
a estaca 11, onde, com nova deflexão
de 173°35', segue até a estaca
11+19,50, ponto de entrada no tanque".
Art. 2.° A Petróleo Brasileiro S.A.
PETROBRÁS fica autorizada a
promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
a presente desapropriação ou instituição de servidão,
Art. 3.° A execução do presente
Decreto far-se-á segundo os planos e
os critérios de conveniência e oportunidade da Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS, que poderá, inclusive, alegar a urgência da medida,
para efeito de prévia imissão na posse, nos têrmos do art. 15 e seus parágrafos do Decreto-lei n.s 3.365, de
21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n.v 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 4.° ítste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.068.938 JULHO DE 1971

DE

10

DE

Da nôvo prazo à Prefeitura Municipal
de Salvador, no Estado da Bahia,
para cumprimento dos encargos que
menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e de
acôrdo com o que consta do Decreto
n.v 67.039, de 12 de agôsto de 1970,
decreta:
Art. 1.0 Fica concedido nôvo prazo
de 180 (cento e Oitenta) dias, à Prefeitura Municipal de Salvador, no Estado da Bahia, para cumprimento dos
encargos constantes d .... art. 3Çl do Decreto n.v 67.039, de 12 de agõsto de
1970, contados da data da assinatura
do têrmo aditivo ao contrato de cessão do próprio nacional denominado
"Alfândega de Salvador", a ser lavrado no Serviço do Patrimônio da
União, de acôrdo ' com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob número
30.048, de 1970.

Art. 2.° este decreto entrará em '\'igor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 33.'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.O 68.939 JULHO DE 1971

DE

16

DE

Dispõe sôbre a extinção de cargos e
funções gratificadas no Quadro de
Pessoal da Agência Nacional.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o ar..
tigo 81, itens III e VIII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 São extintos, à medida aue
vagarem, os cargos do Quadro Espe-

cíal a que se refere o artigo 4.° do
Decreto-lei n.s 166, de fevereiro de
1967.

Parágrafo único. Serão automãtícamente extintos os cargos vagos em
decorrência do aproveitamento dos
atuais funcionários da Agência Nacional que, por opção manifestada na
forma do artigo 17, § 2.°, do Decreto
n.s 68.645, de 21 de maio de 1971, passarem a integrar a Tabela de Empregos de que trata o item III do mesmo
artigo.
Art. 2.° No prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da vigência dêste Decreto, ficarão extintas as funções gratificadas constantes da Tabela prevista no artigo 5.° do Decreto número
66.025, de 31 de dezembro de 1969.
Art. 3.° âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 33° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

João Leitão de Abreu

.oECRETü

N."

68.940,-

DE Ui DE

JULHO DE I'97I

nova redação ao item VII aa ClZ-aea b do artigo 1.° ao .necreeo namero 57.814, de 15 ae teoereiro ae
Ig66, que fixa a ccmpoeíçao aa Deceçação Brasileira na coeaescc
fl'tista Executora do AcOrdo zsrosesstoaoe Unidos soe-e se-orces cor-

dá

xoarattcoe,

o Presidente da RepúbIlca, usancc
aa atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da consntuícao, oecreca:
Art. 1.0 O item VII da alínea b do
art. 1.0 do Decreto n,v 57.814, de 15
de fevereiro de 1966, alterado pelos
Decretos n''s 58.993, de 4 de agôsto de
1966 e 61. 559, de 18 de outubro de
1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"VII - pelo Ministério da Agricultura, como representante do
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária."
Art. 29 àste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83° ca
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima
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DECRETO N° 68.941 -

DE

19

DE JULHO DE

1971

Abre à Justiça do Distrito vcaeroi e dos Territórios, em favor do Juizado
de Menores, o crédito suplementar de Cr$ 70.000,00 para reforço de dotações consignadas 1lC mqente Orçamento.

o

Presidenta da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

tigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n- 5.628. de 1'~ de dezembro de 1970, decreta:

Art. 1° Fica aberto

fi

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em

favor do Juizado de Menores, o crédito suplementar de Cr$ 70.000,00 (setenta mt: cruzeiros) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas

ao subancxo 10.00, a saoer:
Cr$

10.00 _. JUSnçA DO DISTRITO FEDERAL E
1'05 TERRITóRIOS
10.03 -- éurzado de Menores
10.03.03.04.2.004. - Coordenação dos Serviços do Juizado de
Menores
3.1.2.0 - Material de .Oonsumo
.
3.1.3.2 -- outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

1,00

10.000
50.000
10.000
70.000

TO'l.'AL

Art. 2<' Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 10.CO, a saber:
Cr$ 1,00
1O.CC. -- JUSnçA DO DISTRITO
DOS TERRITÓRIOS

10.03 - Juizado de Menores
1C.03 03.04.1.006 -4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
TOTAL

FEDERAL E

.
.

60.000
10.000
70.000

Art. 3° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília. 19 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aitreco Buzaid
Antônio Dettira Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 68.942 JULHO DE

DE 19 DE

1971

Revoga o Decreto n.O 40.092, de 9 de
outubro de 1956.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-52.477, de 1952. decreta:
Art. 1.0 Fica revogado, nos têrmos
do parágrafo único do artigo 4.° da
Lei n.s 91, de 28 de agôsto de 1935,
o Decreto n,v 40.092, de"9 de outubro
de 1956, publicado no Diário Oficial
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de 13 dos mesmos mês e ano, que declarou de utilidade pública a Casa
de Nossa Senhora do Brasil, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° nstc Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas a:: disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MtDICJ

Abril da 1970

Alfredo Buzaid

nmCRETO N.O 68.943 -- Di!: 19 DE
JULHO

da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de julho de 1971.
Mês
Coeficiente
Julho de 1969 ............•.•.• 1,47
Agôsto de 1969 ..•.......•....• 1,45
Setembro de 1969
1,43
Outubro de 1969 ......•....... 1,40
Novembro de 1969
1,38
Dezembro de 1969 ...•...•...• 1,36
Janeiro de 1970
1,34
Fevereiro de 1970 ........•...... 1,31
Março de 1970 •.•........•.•.. 1,29

DE 1971

Publica. os índices de atualizaçâo
monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na
Lei número 5.451, de 12 de junho de 1968,
e dá outras providênctas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2.° do
artigo 1.0 da Lei n." 5.451, de 12 de
Junho de 1968, decreta:
Art. 1.0 Para reconstituição dos
saíanos reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme e:stabelecido no § 2.° do artigo 1.0 da
Lei n.v 5.451, de 12 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salárrcs dos
meses correspondentes, para os acôrdos cole.ãvos de trabalho ou decisões

1,27

Maio de 1970
1,25
Junho de 1970 ......•....•.... 1,24
Julho de 1970
1,22
Agõsto de 1970
1,19
Setembro de 1970 •.•......••.. 1,16
Outubro de 1970 •.•.•...•.••.. 1,14
Novembro de 1970 ..........•.• 1,13
Dezembro de 1970 ...•...•....• 1,11
.daneíro de 1971 ........••.•••• 1,10
Fevereiro de 1971 .......•.....• 1,0!i
Março de 1971
1,07
Abril de 1971 ••..............• 1,05
Maio da 1971 ••••..•.••.•...... 1,04
Junho de 1971 ••....•......•.. 1,02
Parágrafo único. O salário real media a ser reconstituido será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2.° :t!:ste Decreto entrará em
vigor n .... data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasllla, 19 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 68,944 - DE 19 DE

JULHO

DE 1971

-Abre ao Ministério do Interior em favor da Fundação Nacional do lndio
o cTeàito suplementar de Cr$ 114.275,00, para reforço de aotação consignaaa no vige7j,te orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o

a-tígo 81, item lU, da Constdtuiçào, e da autorização contida no artigo 6Q
oe Lei l1Q 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 1° Fica aberto ao Mímstérfo do Interior, em favor da Fundação
Nacional do índio, o crédito suplementar no valor de Cr$ 114.275,00 (cento e quatorze mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros), para rerõrço de
dotação orçamentária consignada ao subanexo 19.00, a saber:
Cr$ 1,00
19.00 19.03 59.12 -

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Secretaria-Geral- Entidades Supervisionadas
Fundação Nacional do índio
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c-s
Atividades a cargo da Fundação Nacional
do rndío -. FUNAI
4.3.7.0 -- Contribuições Diversas
4.3.7.1 -- Entidades Federais
04.00 -- outras Contribuições
.

1,00

19.03.03.01.2.026 -

Total .

114.275

114.275

Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Vigente Orçamento ao subanexo 19.00, a saber:

c-s

19.00 -

1,00

MINISTllRIO DO INTERIOR

19.03 -- Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
59.04 - Superintendência do Desenvolvimento da
Região centro-Oeste
Projeto -- 19.03.02.06.1.039
3.2.7.2 -- Entidades Federais

03 -- outros Custeios

.

114.2"75

Total . .

.

114.275

Art. 3l? O presente crédito, __ no orçamento próprio da Fundação Nacional ao índio ._~ FUNAI .- obedecerá à seguinte programação:
1,00
59.00 - MINISTllRIO DO INTERIOR
59.12 - Pundaçào Nacional do índio
59.12.03.01.2.001 - Administração e Coordenação Geral
114.275

c-s

Art. 4" f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da Repúblca.
EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Deljim Netto

ioao Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO NÇI 68.945 -

DE

19

DE JULHO DE

1971

Abre ao Ministério da Agricultura um crédito suplementar de Cr$
9.042.044,00 (nove milhões, quarenta e dois mil, quarenta e quatro
craeesros) , para retórçe de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ar-tigo 81, item IH, da Constftuíção, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei no 5.528, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. te Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de crs 9.042.044,00 (nove milhões, quarenta e dois mil, quarenta e
quatro cruzeiros), para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas no
vigente orçamento ao eubanexo 13.00, a saber:
crs 1,00
13.00 - MINISTllRIO DA AGRICULTURA
13.01 - Gabinete do Ministro
13.01.01.04.2.001 - Assessoria Ministerial
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
100.000
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Es120.000
pecial . . .............................•...
13.02 - Secretaria Geral
13.02 01.08.2.010 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
50.000

ATOS

13.03 13.03.02.01.2.014 3.2.7.2 03 13.03.05.04.2.017 -

DO

PODER
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EXECUT!VO

Secretaria-Geral- Entidades Supervisionadas
Atividade a cargo da Comissão de Financiamento da Produção - C. F. P.
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Atividade a cargo do Grupo Executivo para
as Terras do Sudoeste do Paraná -

crs

1,00

716.000

GEI'SOP

3.2.7.2 03 13.04 13.04.01.07.2.019 3.1. 2. O 4.1.4.0 13.07 -

Entidades Federais
outros Custeios _
,
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Contrôle Financeiro
Material de Consumo
.
Material Permanente
.
Escritório Central de Planejamento e

13.07.02.01.2.022 -

Planejamento, Organização e Contrôle da
Programação Setorial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Serviços em Regime de Programação Especial . .
-,
.
Equipamentos e Instalações
.
Escritório de Produção Animal
Coordenação dos Programas Ligados à Produção Animal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
Escritório de Pesquisas e Experimentação
Coordenação dos Programas Ligados à Pesquisa e Experimentação
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Escritório de Produção Vegetal
Coordenação de Produção Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais
Patrulhas Aéreas de Defesa Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais
Escritório de Engenharia
Coordenação dos Programas Ligados à Engenharia
Remuneração de Serviços Pessoais
.
outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Escritório de Estatística, Análises e Estudos Econômicos
Coordenação de Estudos Estatísticos, AnaIítícos e Econômicos
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros .. :
.
Escritório de Meteorologia
Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológtca
Serviços em Regime de Programação Bs-

3.1.1.1 02 4.1.2.0 4.1.3.0 13.08 13.08.02.01.2.029 3.1.3.1
3.1.4.0
13.09
13.09.02.01. 2.034

-

3.1.1.1
02
13.10
13.10.02.01.2.044
3.1.3.1
13.10.02.07.2.048
3.1.3.1
13.11
13.11.02.01.2.049

-

3.1.3.1
3.1.3.2
4.1.3.0
13.12

-

13.12.02.01.2.051 3.1.3.1
3.1.3.2
13.13
13.13.02.08.1.011

-

4. 1.2. O -

4.1.2.0 -

13.650
48.000

Contrôle

32.700
385.394
104.000

21.000
80.000

120.700
80.000
112.000

8.600
14.000
15.000

70.000
255.000

.

37.200

Complementação da R-êde Integrada de
Radiocomunicações
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

15.800

pecial . .
13.13.02.08.1.012 -

100.000
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Oocrdenação e Fiscalização de Planos e
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1,00

Projetos

Remuneraçâo de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros

3.1.3.1 -

3.1.3.2
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~-

.

.

13.15.02.06.2.066 - -Dcsenvolvlmento da Produção Vegetal
4.1.2.0 ..- Serviços em Regime de T'rogramaçâo Especial . .
13.15.02.06.2.067 - Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
0"0

3.1.3.1 -

••••••••••••••••••••

Remuneração de Serviços Pessoais

13.15.02.07.1.015 -

4,877
5.UOO
6.000

.

1.400

.

48.200

Combate à Febre Aftosa

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

13.16 13.16.02.01.2.069 -

Diretoria do 'I'errttório de Rondônia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
13.16.02.02.2.070 - Pesquisas e Experimentação Fitotécmcas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.16.02.06.2.074 - Desenvolvimento da Produção Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Prcgramaçào Especial . .". -:.
13.16.02.06.2.075 - Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.17 - Diretoria Estadual do Acre
13.17.02.01.2.077 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
.
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
.
13.17.02.06.2.084 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de. Programação Especial . .
.
13.17.02.06.2.085 - Desenvolvimento da Produção Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.18 - Diretoria Estadual de Alagoas
13.18.02.01. 2 .088 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
13.18,02.06.2.09·~ Produção de Sementes Melhoradas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.18.0206.2.098 __ Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13 18.02.07. 1. O19 - Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
4.1.2. O - Serviços em Regime ce Programação Especial . .
.
13.19 - Diretoria Estadual do Amazonas
13 19.02.01.2.101 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.02.2.102 - Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.02.2.105 - Pesquisas e Experimentação zootécnícas,
Veterinárias e Agrostológicas

20.407
2.700
17.475
1.018

4.200
18.718
6.000
8,500
73.000

30.000
40.000

o

8.000

is.ooo
23.300
21.420
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4.1.2,0

~

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.19.02.06.2.107 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.06.2.108 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3.1 .3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.06.2.109 - Plano de Melhoramento da Alimentaçâo e
do Manêjo do Gado Leiteiro
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.06.2.110 - Desenvolvimento da Produção Arrímal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.06.2.111 - Plano de utilização Racional do So~o e da
Agua
3. 1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
13.19.02.07.1.022 - Defesa Sanitária Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.19.02.07.2.113 - Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção Sanitária Animal
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20 - Diretoria Estadual da Bahia
13.20.02.01.2.114 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
- -"
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4. O - Encargos Diversos
,
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
13.20.02.07.1.023 - Defesa Sanitária Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20.02.02.2.117 - Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
4. 1. 2. O - Serviços em Regime de Programação zs\ pecial . .
.
13.20.02.06.2.120 - Produção de Sementes Melhoradas
3. 1. 3.1 - Remuneraçâo de Serviços Pessoais
.
13.20.02.06.2.121 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20.02.06.2.122 - Plano de Melhoramento da Alimentação e
do Manêjo do Gado Leiteiro
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.20.02.06.2.123 - Desenvolvimento da Produção Animal
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20.02.08.1.025 - .Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológica
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.20.02.06.2.124 - Plano de utilização Racional do Solo e da
Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Diretoria Estadual do Ceara
13.21 13.21. 02.01. 2.127 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.1. 2. O - Ma tería.l de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
..
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eis 1,00
32.037

49.6Q9
8.948
43.700

26.500
13.035
3.965

43.700
13.000

38.200
53.000
8.440
30.000
5.000

28.270
17.400
2.090
5.040

83.140
3.240
6.360

23.180

12.000
30.450
2.410
45.000
5.000
12.000
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ATOS

4.1.4. O -

DO PODER

EXECUTIVO

Material permanente

13.21,02.02. 2 .12~ -

Pesquisas e Experlmentaçào Fitotécnicas

13.21.02.02.2.129 -

Pesquisas e Experimentação
Veterinárias e Agrostológícas

3.1.3.1 -

3.1.3.1 13.21.02.02.2.130 -

Remuneração de Serviços Pessoais

Remuneração de Serviços Pessoais

4.725

.

7.170

.

50.500

Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Bspecial . .
.

158.725

Remuneração de Serviços Pessoais
Produção de Sementes Melhoradas

4.1.2.0 -

2.525

.

Previsão de Safras

:!.1.3.1 -

3.1. 3.1. -

.

zcotécntcas,

13.21.02.06.2.134 13.21.02.06.2.135 -

crs 1,00
10.000

.

Remuneração de Serviços Pessoais

Plano de Melhoramento da Alimentação e
do Manêjo de Gado Leiteiro
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.22 - Diretoria Estadual do Espírito Santo
13.22.02.01.2.140 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal CiviL
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2,0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.22.02.02.?,.141 - Pesquisas e Experimentação Fttotécnícas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.22.02.06.2.144 - Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação Especial . .
.
13.22.02.06.2.145 - Desenvolvimento da Produção Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
13.2202.06.2.146 - Plano de Melhoramento da Alimentação e
do Manêjo do Gado Leiteiro
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.22.02.06.2.148 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.22.02.07.1.030 - Defesa Sanitária Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.22.02.07.1.031 - Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.23 - Diretoria Estadual de Goiás
13.23.02.01.2.151 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
13.23.02.02.2.152 - Pesquisas e Expertmentãçâo Pitotécntcas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.23.02.02.2.155 - Pesquisas e Experimentação sôbre Pedologta e Fertilidade do Solo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.23.02.06.2.157 - Produção de Sementes Melhoradas
4.1.2. O - Serviços em Re gíme de Programação Especial
;
.
13.21.02.06.2.136 -

51.443

24.000
10.000
70.000
10.0nO
10.000
8.502

58.100
15.000

5.282
30.400
1 693

2.501

60.000
12.900
15.690
60.000
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c-s
13.23.02.06.2.158 4.1.2.0 13.23.02.06.2.160 4.1.2.0 13.23.02.07.1.032 4.1.2. O 13.23.02.07.1.034 4.1.2. O 13.24 13.24.02.01.2.163 3.1.1.1 _
02 -

13.24.02.06.2.170 4.1.2. O 13.24.02.08.1.041 3.1.3.1 4.1.2. O 13.25 13.25.02.01.2.173 3.1.1.1 02 -

3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4. O 4.1.3.0 4.1.4.0 13.25.02.06.2.180 4. 1. 2. O 13.25.02.06.2.181 4.1.2. O 13.26 13.26.02.08.1.051 3.1.3. 1 13.26.02.06.2.194 -

Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Desenvolvimento da Produçâ.o Animal
Serviços em Regime de Programação Especial . . ...................•.............
Defesa Sanitária Animal
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Combate à Febre Aftosa
Serviços em Regime de Programação Especial . .
,
.
Diretoria Estadual da Guanabara
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime' de Programação Especial . .
.
Complementação-da Rêde Integrada de
Radtocomunícações
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Diretoria Estadual do Maranhão
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
~
.
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Produção de Sementes Melhoradas
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Diretoria Estadual de Mato Grosso
Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológica
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

1,00

15.665
19.222
6.205

3.302

188.800

10.000
12~.100

50.000

15.300
68.700
20.000
5.000
72.274
5.000
30.006

15.000

26.600

Agua

4.1.2. O 13.27 13.27.02.08.1.055 3.1.3.1 13.27.02.06.2.211 4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Diretoria Estadual de Minas Gerais
Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológica
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

10.000

10.600

Aguá

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

120.000
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crs
13.28 13.28.02.01.2.214 -

Diretoria Estadual do Pará
Coordenação e Fiscalização de

Projetos

1,00

Planos e

3.1. i.r 02 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis ......................•

3.1.3.2 13.28.02.07.1.056 -

.

40.600
476.820
210.000

.

15.908

3.1.2. O -

3.1.3.1 -

Material de Consumo
outros sercícos de Terceiros

.

Defesa Sanítáría Animal

Remuneração de Serviços Pessoais

13.28.02.02.2.218 -

Estudos Econômicos do Setor Agropecuário

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços .Pessoaís ., ..
Serviços em Regime de Programação Es-

4.1.2.0 13.28.02.07.1.058
3.1.3.1
13.28.02.06.2.220
4.1.2.0

-

13.28.02.06.2.221 4.1.2.0 13.28.02.08.1.059 3.1.3.1 13.28.02.06.2.222 4.1.2.0 13.28.02.06.2.223 3.1.3.1
13.28.02.OD.2.224
3.1.3.1
13.29
13.29.02.06.2.234

-

4.1.2. O 13.30 13.30.02.07.1.067 4.1.2. O 13.30.02.06.2.250 -

4. 1. 2. O 13.31 13.31. 02.01. 2.253 3.1.1.1 02 3.1.2.0 3.1.3.2 4. 1.2. O 13.31.02.02.2.255 3.1.3.1 13.31.02.02.2.256 3.1.3.1 -

0'0

pecial . .
Combate à Febre Aftosa
Remuneração de Serviços Pessoais

1.800

.

108.200

.

12.564

Desenvolvimento da Produção Vegetal
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Produção de Sementes Melhoradas
Serviços em Regime de Programação Especial . . _
.
Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológica
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Plano de Melhoramento da Alimentação e
do Manêjo do Gado Leiteiro
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual da Paraíba
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Diretoria Estadual do Paraná
Combate ao Cancro Cítrico
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Diretoria Estadual de Pernambuco
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
.
Material de Consumo
.
outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Pesquisas e Experimentação Zootécnicas,
Veterinárias e Agrostológicas
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Pesquisas e Experimentação sôbre Pedologta e Fertilidade do Solo
Remuneração de Serviços Pessoais
.

15.104
70.370
37.000

9.821
15.160
17.000

8.000

156.400

40.000

10.000
10.000
90.000
220.000
125.772

ATOS DO

PODER

EXECUTIVO
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Cr$ 1,00

13.31.02.02.2.257 3.1.3.1 13.31.02.06.2.265 -

Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

Agua
3.1.3.1 ~-- Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
_
.
13.31.02.07.1,072 - Combate à Febre Aftosa
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.32 - Diretoria Estadual do Piauí
13.32.0201.2.268 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas va tíáveís
.
3 ;1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.32.02.06.2.274 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.32.02.06.2.275 - Producão de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
13.32.02.06.2.276 - Plano de utilização Racional do Solo e da
Agua
4.1 .2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
13.32.02.06.2.278 - Plano de M.f:'lhoramento da Alimentação
e do Manejo do Gado Leiteiro
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .......
13.33 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
13.03.02.07.1. 079 - Defesa SanJl ária Animal
3.1.3.1 - Remuneraça-: de Serviços Pessoais
.
13.33.02.07.1.080 - Comba te i Febre Aftosa
3.1.3.1 - Remuneraçà de Serviços Pessoais
.
13.33.02.07.1.08] - Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
3.1.3.1 - Remuns racàc de Serviços Pessoais
.
13.33.02.06.2.287 - Lesenvolvuoento da Produção Vegetal
3.1.3.1 .- Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.::l;L02.0S.2.288 - Producê.o de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.33.02.06.2.289 - Plano ne Utilização Racional do Solo e da

869
1.7>30

56.644
22.060

::SO.2fln
13.300

8.000
7.300
7.500
7.300
42.7QO

43.t.iOD

15.800
72.640

112.0.0
17.460
9.320

43.290

Agua

Remuneracãc de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.33 02.06.2.290 - PIaDo ce Melhoramento da Alimentação
e do Manejo do Gado Leteíro - PLAMAM
3.1.3.1 -- Remuneraçer de Serviços Pessoais
.
13.33.02.07.2.293 - Serviços j'ccnícos de Classificação e Inspeção Sarura ria Animal
3.1. 3.1 - Ramuneraçao de Serviços Pessoais
13.34 - Diretoria Estadual do Rio Grande do
Nort.e
13.34.02 02.2.296 - Pesquisas /' Experimentação Zootécnicas,
Vetermartas e Agrostológlcas
3.1.3.1 .- Remunetacao de Serviços Pessoais
.
13.34.0202.2.297 - Pesquisas 8 Ex pet'Imeritaçâo scbre Pedologb e Eer'n.tdade do Solo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.1 4.1.2.0 -

6.150
52.350

232.400
;10.:330

1.000

1.000

13V
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DO

PoDER

EXECUTIVO

c-s
13.34.02.06.2.300 4.1 .2. O 13.34.02.06.2.302 3.1.3.1 13.34.02.06.2.304 4.1.2.0 13.34.02.07.2.306 -3.1.3.1 13.35 13.35.0201.2.307 3.1.1.1
02
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0
13.36
13.36.02.01.2.321

---

3.1.".1.1
02
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0
13.36 02.06.2.328
4.1.2.0

-'-

13.36.02 06.2.329 -4.1.2.0 13.37 -13.37.0207.1.093 4.1. 2. O 13.37.02.01.2.332 3.] .1.1
02
3.1.2.0
3.1.3.2

-

3.1.4.0 -.

13.37.02 05.2.335 4.12.0 13.37.02.06.2340 -

Produção da Sementes Melhoradas
Serviços em Regime de Programação Especial
,
.
Plano de Melhoramento da Alimentação
e do Manêjc do Gado Leiteiro
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

1,00

65.000
45.000

Agua

Serviços em Regime de Programação Especial
........•.......•.........•......•
Serviços 'I'ecnícos de Classificação e Inspeção Banttarta Animal
Remuneração de Serviços pessoais
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Material ele Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Desenvolvímento da Produção Animal
Serviços em Regime de Programação Especial
'
.
Plano de Utthzação Racional do Solo e da
Agua
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Diretoria Estadual de São Paulo
Combate ao Cancro Cítrico'
Serviços em Regime de programação Especial . .
.
Coordenação e Fiscalização de
Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
M:'lJerial de Consumo
.
Outros Servrcos de Terceiros
.
Encargos Diversos
..
Pcsquíeas e Experimentação da Vitivinicultura
Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
Plano de Utilização Racional do Solo e da

10.000
6.900

100.000
357.000
25.flOo

55.000
30.000

26.500
58.000
140.000
2,900

1.500
6.300

65.000

90.0110
40.UUO
12.().11'1'1

12.031

17.100

Agua

4.1.2. O ~. Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.37.02 07.2.342 -- Serviços Técnicos de Classificação e Inspeção Sanitàrta Animal
4.1 2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.

70.000

42

:n.2
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c-s
Diretoria Estadual de Sergipe
Coordenaçãc e Fiscalização de Planos e
Projetos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.38.02.07.1.101 - Deres-r Sanrtaria Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.38.02.02.2.344 - Pesquisas e Experimentação Fitotécnicas
3. 1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.38.02.02.2.345 - Pesquisas e Experimentação Zootécnicas,
Veterinárias e Agrostclógfcas
3.1.3.1.- Remuneraçâr. de Serviços Pessoais
.
13.38.02.02.2.346 - Pesquisas e Experimentação sôbre Pedología e Fertlbdade do Solo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
13.38.02.02.2.349 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneraçâc de Serviços Pessoais
.
13.38.02.06.2.350 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ..... _
13.38.02.06.2.353 -- Plano de Utilização Racional do Solo e da

1,00

13.38 13.38.02 01.2.343 -

15.300

22.000
3.613
8.063
2.900
11.000
2 000

Agua

3.1.3.1 4.1.2.0 -

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Total . .

.

3.:)00
33.400
9.042. (144

Art. 2 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de coiaçôcs orçamentárias consignadas no vigente Orçamentc ao subanexo 13.00, a saber:
0

13.00 -

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Gabinete do Ministro
Atividade- 13.01.01.04 2.001
3.1.3.1 - Remuneraçã. de Serviços Pessoais
13.02 - Secretaríu-Geral
Atividade - 13 02.01. Oh. 2.010
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0-- Material Permanente
.
Atividade -- 1:1.02.. 0:::.01.2.011
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atividade - 13.03.02.01.2.014
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
Atividade- 13.03.05.0'1.2.017
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
13.04 - Inspetc-Ia Geral de Finanças
Atividade -- 13.04.01.07.2,019
3.1.4.0 -- Encargos Diversos .. _
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.06 - Departamento de Administração
Atividade - 13. OS. 01. 01. 2.021
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
4.1.3.0 - Isquspamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - 1aaterial Permanente
.
13.01 -

100.000

5.000
5.00iJ
50.000

716.000
100.000

20.,;0;)

38.uon
20. f,OO

9.9:')0
10.000
la 000

40.:>00
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crs 1.00

13.07 " Escritório Central de Planejamento e Contróle
Atividade -

3.1,2.0
3.1.3.1
3.1.3.2
Ahvidade
3.2.7.9

l;j.O"i

02.01.~.022

- Material de Consumo .............•......
- Remuneração de Serviços Pessoais
.
- Outros Serviços de Terceiros
.
-- 13.07.02.01,2.023
-- Diversas .........•........................

Atividade -- 13.07.02.01.2.024

3.1.4.0
Atividade
3.1.3.0
3.1.4.0
4.1.2.0

-

Encargos Diversos
.
1:3.07.02.01.2 _025
outros SErviços de Terceiros
.
Encargos Di ersos
Serviços em Regime de Programação Especial
.
l3.08 - Escritório da Produção Animal
Atividade -- :J.03.02.01.2.029
3.1.2.0 - Materíaj de Consumo
.
Atividade - 1::S.0B 02.0ô.:;;.030
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 ~ .. Material Permanente
.
Atividade - 13.08.02.0.13.-2.031
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação Especíal
_
.
Atividade _. l::1.0S,(I;~.07.2.032
3.2.7.8 - Diversas
.
13.0Q - Escrttór!o de Pesquisas e Experimentação
Atividade - 13.0H.C2,01.2.034
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
Projeto - 13.09.02,05.1.006
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
13.10 - Escritórío da Produção Vegetal
Atividade - 13 10.02.01.2.044
3.1.2.0 - Material de Consumo .•..................
4.1.4.0 - Material Permanente.
.
.
Atividade - 13.10.02.06.2.046
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . . .
.
Atividade - 13.JO.02.07.2.047
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
13.11 - Escrttór!o de Engenharia
Atividade - 13.11.02.01.2.049
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade - 13.11.02.06.2.050
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
Projeto - 13.11.02.06.1.010
4.2.6. O - Diversas Inversões Financeiras
.
13.12 - Escritório de E.e;;tatístícas, Análísea e Estudos Econômicos
Atividade - 13.12.02.01.2.051
3.1.2.0 - Matena' de Consumo
.
Atividade _ . .~s 1:J. o~ a.? ::::.OfJ2
4.1.2. O - sso-vtcos em Regime de Programação Especial . . ............•...................
4.1.3.0 ~ Equtuamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
o

o"

55. DOO
193.0GO
50.UOO
70.0.00

23.394
215.!JOQ
120.f;OO
55.lJUO

48.900
20.UOO
10.000
5.

f1OO

26.'JOD

80.,)00
15. UOO

103.uOO
é5.000
50.DOO

31.300
230.100
30.000
10.000
50.000
564.335
8.265

65.000
30.000
30.000
20.000
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o-s
Atividade -

3.1;2.0 - Material de Consumo
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
peczat . . .
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
.
13.13 - Escritório de Meteorologia
Projeto - 13.13.02.08.1.011
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Projeto - 13.13.02.08.1.012
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.15 - Diretoria do Território de Rcráima
Atividade - B.!fi O:d.2.062
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programacão
pecíaí . .
Atividade 13.15.02.2.063
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
,
Atividade 13.15.02.2.064
4.1.2.0 - eervtcce em Regime de Programação
pecial . .
Atividade 13.15.02.06.2.065
4.1.2.0 - Eervtcos em Regime de Programação
pecial.
.
Atividade - 13.15.02.06.2.067
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação

pecíal . .

Projeto 4.1.2.0 -

1,00

13.12.02.02.2.053

.

13.15.02.07.1.015
Servícos em Regime de Programação
pectal . .
.
13.17 - Diretoria Estadual do Acre
Atividade - 13.17.02.01. 2.077
4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade - 13.17.02.02.2.078
4.1.2.0 - Servteos em Regime de Programação
pectal
,
.
Atívtdade - 13.17.02.02.2.079
4.1.2.0 - Servlcos em Regime de Programação
pecial
..
Atividade - 13.17.02.02.2.080
4.1.2.0 - Servtcos em Regime de Programação
pecial.
.
Atividade - 13.17.02.02.2.082
4.1.2.0 - Eervicos em Regime de Programacâo
pecial.
.
Atividade - 13.17.02.06.2.083
4.1.2.0 - gervtcos em Regime de programação
pecial
.
Atívídade - '13.17.02.06.2.-087
4.1.2.0 - Servlcos em Regime de Programação
pecial . .
13.18 - Diretoria Estadual de Alagoas
Atividade - 13.18.02.06.2.096
4.1.2.0 - Servícos em Regime de Programação
pecial . .
.
Atividade - 13.18.02.06.2.098
3.1.3.1 - Remuneracâo de Serviços Pessoais
13.19 - Diretoria Estadual do Amazonas
Atividade - 13.19.02.01.2.101
4.1.4.0 - Material Permanente

.
Ea.
.

80.000
20.000
10.000
20.000
42.732
72.968

.

vgs3.900

Es.

2.400

Es.

3.900

Es.

6.000

Es1.400

Es71.800
3.218

Es18.300

Es.

4.700

Es.

10.900

Es.

2.000

Es15.000

Es.

130. QOO

Es30.030
18.000

.

9.937
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ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

c.s 1,uO
Atividade -

4.1.2.0 Atividade -

4.1.2.0 -

13.19.02.02.2.102

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

Serviços em Regime de Programação Especial

Atividade -

4.1.2.0 Atividade -

4.1.2. O Atividade -

4.1.2.0 -

_.

4. 1. 2. O -

Serviços em Regime de Programação Especial . .
13.19.02.06.2.108

.

44.200

Serviços em Regime de Programação Especial _ . .
.

_

1.000

13.19.02.06.2.109

Serviços em Regime de Programação Es-

4.1.2. O -

Atividade 4.1.2.0 -

.

100.504

13.19.02.0S.2;llD

Servícos em Regime de Programação Especial

Atividade -

8.000

13.19.02.06.2.107

pecial
Atividade -

9.300

13.19.02.02.2.103

..

13.596

.

13.~9.02.07.2.112

Servtcos

em

necíal . .

Regime de Programação Es-

.

13.000

13.19.02.07.2-.113
Serviços em Regime de Programação Es-

.

:'. ':00

Projeto -

pecial . .
13.19.02.07.1.021

4.1.2.0 -

Serviços em Regime de programação Especial . .
.

7.4'17

Projeto -

13.19.02.07.?022

Servíccs em Regime de Programação
pecial . .
13.20 - Diretoria Estadual da Bahia
Atividade - 13.2002.01.2.114
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 13.20.02.02.2.117
3.1.3.1 - Remuneracâo de Serviços Pessoais
Atividade - 13.20.02.06.2.120
4.1. 2. O - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
Atividade - 13.:W.Ú2.06.2.121
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
Atividade - 13.20.02.06.2.122
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 13.20.02.06.2.123
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
Atividade - 13.20.02.06.2.124
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
J>rojeto - 13.20.02.07.1.023
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
13.21 - Diretoria Estadual do Ceará
Atividade - 13.21.02.02.2.128
4.1. 2. O - Serviços em Regime de Programação
pecial . .
Atividade - 13.21.02.02.2.129
4. 1. 2. O - Servícos em Regime de Programação
4.1.2.0 -

pectal . .

Atividade 4.1.2.0 -

Es-

.

12.1'];)

30.000
97.000

;

17.400

Es-

.

2.090

Es-

.

5.040

.

83.140

Es-

.

3.240

.

11.<80

Es-

.

28.270

Es.

2.525

E.-,-

.

4.725

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

7.170

13.21.02.02.2.130
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eis 1,00
Atividade 4.1.2.0 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 4.1.2.0 -

Ativídade ~.l

.3.1 Projet~ 3. 1 .3. 1 .-

Atividade 3.1.3.1 13.22 -

Atividade 3. 1. 3. 1 4.1.4.0 -

Atividade 4.1.2.0 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade 4.1.2.0 -

13.21.02.06.2.134

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

35.500

13.21.02.06.2.135
Remuneração de Serviços Pessoais
13.21.02.06.2.136

.

76.500

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

51.445

13.21.02.06.2.137

Remuneracâo de Serviços Pessoais

4.590

13.21.02.07.1.028

Remuneração de Serviços Pessoais

19.600

13.21.02.07.2.139

Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual do Espírito Santo

2.870

13.22.02.01.2.140

.
.

120.000

Serviços em Regime de Programação Especial . .
.

8.502

Remuneração de Serviços Pessoais
Material Permanente

13.22.02.06.2.145

Remuneração de Serviços Pessoais

15.000

13.22.02.06.2.146"

Remuneração de Serviços Pessoais

5 282

13.22.02.06.2.148
Serviços em Regime de Programação Es-

pecial . .
Projeto -

13.22.02.07.1.030

.

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais ....

Projeto -

13.22.02.07.1.031

4.1.2.0 -

Serviços em- Regime de Programação Especial . .
'"
.
Diretoria Estadual de Goiás

13.23 -

Projeto -

13.23.02.07.1.032

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

Atividade - 13.23.02.01.2.151
3.1,.3.1 --Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 13.23.02.02.2.152
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação
pecial.
.
Atividade - 13.23.02.02.2.155
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
pecial . . "
.
Atividade - 13.23.02.06.2.158
3.1. 3.1 - Remuneração de Bes-víços Pessoais
Atividade - 13.23.02.06.2.160
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoaía
Projeto - 13.23.02.07.1.034
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.24 -'- Dtretorta Estadual da Guanabara
Atividade - ~3.24.02.02.2.166
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
peclal
Projeto - 13.24.02.08.1.040
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.25 - Diretoria Estadual do Maranhão
Attvídade 3.1.3.1 13.27 Atívídade -

3.1.3.1 -

4.000

13.22.02.02.2.t41

1.693
2.50l

6.205
120.'300
Es-

.

12.900

E.s-

15.690

11.665
19.222
3.302
Es-

65.000

.

:8.900

13.25.02.01.2.173

187.574

Remuneração de Serviços Pessoats
Diretoria Estadual de Minas Gerais
13.27.02.06.2.211

Remuneração .de Serviços Pessoais

.

110.000
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Cr$ 1,00
13.28 -- Diretoria Estadual do Pará
Atividade -

13.28.02.01. 2.214

3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoaís

837. '20

Atividade -- 13.23.02.06.2.220

3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços pessoais

15,104

Atividade -- 13.28.02.06.2.221

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

20.370

Atividade -- 13.28.02.06.2.222
3.1.3.~

-

Remuneração de Serviços Pessoais

821

Atividade -- 13.23.02.06.2.223

4.1.2.0 -- Serviços .em Regime de Programação Especiaj . .
.
Projeto -- 13.23.02.07.1.056
4.1.2. O -- Serviços em Regime de Programação Especial .

Projeto --

.

.

15.160

15.908

.

13.~8.02.07.1.058

4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
Projeto - 13.28.02..01).1.059
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação E.'3~ 3.30

r'rojeto 3.1.3.1 13.31 -

pecial . .
.
Dlretorla i-Estadual do Paraná
13.3C.02.07.1.067

Projeto -

13.31.02.01.1.070

Equipamentos e Instalações

3.1.3.1 -

37.500

.

Remuneração de gervlcos Pessoais
Diretoria Estadual de Pernambuco

4.1.3.0 -

Atividade -

12.564

156,400
230.000

.

13.31.02.01.2.253

Remuneracâo de Serviços Pessoais

~14.431

Atividade -

13.31.02.02.2.254
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 13.31.02.06.2.261
3.1.3.~ Remuneração de serviços Pessoais
Atividade - 13.31.02.D6.2.263
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 13.:n.0:"; 07.2 267
3.1.3.1 - Remuneraçao de serviços Pessoais
Projeto -- 13.31.0~ 0'(.1.071
3.1.3.1 - Remuneraçáo de Serviços Pessoais
Projeto - 13.31.02 OB.l.074
3.1. 3.1 - jcemuner acào de Serviços Pessoais
13.32 - Diretoria Estadual do Piauí
Atividade - 1::L3.2.0Â.01.2.268
3.1.3.1 - Remuneraçâc ris gervícos Pessoais
Atividade - 13.32,02.06.2.274
4.1.2. O _. Serviços em Regime de Programação Es-

pecial
Atividade -

.

4 672
13.~36

2.S:·j9

16.968

4.317
41.800
7.500

13.32.ü:LC6.2.278

Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
1~. 33 -- Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Atividade -' 13.33.02.0n.2.287
4.1.2.0 -' Serviços em Regime de Programação Especial
_
.
Atividade -- 13.33.02. (lõ. 2.288
4.J .2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade -- 13.33.02. ue. 2.290
4.1. 2. O - Serviços era Regime de Programação Especial . .
.
4.1.2. O -

37.298

15,ôOO

9.320

43.290
232.[,CO
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c-s

1,00

Atividade 4.1.2.0 -

13.33.(!2.01.2.293
Serviços em Regime de Programação Especial.
.
.
Projeto - 13.33.02 C',.1. 079
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Es.
pecíal .
Projeto -- 13. 3:~ 02 o·i.l·. ·o·so"
.

4.1. 2. O -

Programação Especial
.
Projeto _. 13.33. o~·; 07.1. OSI
4.1.2.0 - Betvíços em Regime de Programação Especial
.
13.34 -- Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Atividade - U;.3~.OL._O~.2_2gFi
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Atividade -- 13 34.02 0~.2.297
4.1. 2. O - Servlcos em Regime de Programação Es-

40.330
72.5"±0

Servícos em Regime de

peícat

.

Atividade -- 1~.34.02.06.2.302
4.1.2.0 - Sei-viços em Regime de Programação nspecial . .
,._,_,
.
Atividade - lJ.::l4.r.2.C'I.2.306
4.1.2 O - Sel'VIÇOS em Regime de programação Especial
'
.
13.35 - Direto-Ia Estadual do Rio Grande do Sul
Atividade - 13.35.02.01.2.307
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Projeto - 13.35.02 07.1.088
3.1. 3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
13.36 _. Diretoria Es.tadual de Santa Catarina
Atividade - 13.36.02 01.2.321
3.1.3.1 - BelTIune~'<H;80 de Serviços Pessoais
Atividade -- 13.3ti.02.(:\1.2.328
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
13.37 -- Diretoria Estadual de São Paulo
Projeto -·13.37.02.07.1.093
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
Atividade -- 13.:i7.\)~.f.l.2.332
3.1.3.1 - Remunereçào de Serviços Pessoais
4.1.3.0 - Ecutpamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade - 13.:37.02.05.2.335
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade -.13.37.02.07.2.342
3.1.3.1 - Icemuneraçã., de Serviços Pessoais
.
Projeto _ .. 13.3'i.02.08 l.097
3.1.3.1 - Remuneraçãc de Serviços Pessoais
13.38 - Diretoria Estadual de Sergipe
Atividade --: Ui. 38.02 .01. 2.343
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade ~. 13.38.D2.0~2.2.344
4.l.2.0 - Berv'çcs em Regime de Programação Especial . .
.
Atividade - 13.3b.QZ 0:.'..2.345
4.1.2.0 - Serviços erro Regime de Programação Especial .
.
,
.
Atividade -- 13.3ILü2.0Z.2.346
4.1.2.0 -. Bervicos em Regime de Programação Es..
pecía)

................•....•.••..........

112.040

17.450

1.000
1.000
45.000

6.900
476.000
91.000

228.úOO·
6.300'
65.000

251. 531
7.000
3.500

17.400

32.232
32.200
18.800

8.613'
8.063
2.900
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Cr$ 1,OG

Atividade - 13.30.02,02.2.349
4.1.2.0 -- Serviços eC1 Regime de Programação Especíal . .
.

11.000

Atividade -- 13.38.02 06.2.350
4.1.2.0·- Serviços em Regime de Programação Especial
.

2.aOQ

Projeto -- 13.38.02 07.1.101
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial

Total

.

22.lJOO

.

9.042.U44

Art. 3" O presente crédito, nos orçamentos próprios do Grupo Executivo para as 'I'errae do Sudoeste do Paraná -- GETSOP e da Comissão
de Financiamento da Produção .- C. F. P., obedecerão as seguintes programações
53.00 -- MINlSTERIC' DA AGRICULTURA -- En-

tidades Supervisionadas
53. OS -- Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná - GETSOP
Colontzacào e Reforma Agrária
Colcnísaçãc
53.05.05.04.2.001 - Colonização das Glebas "Missões" e "Chopin"
.
53.06 - Comissão de Financiamento da produção
C, F. P.
Agropecuária
Administração
53.06.02.01.2.001 - Coordenação da Política de Preços Mínimos
.

Total

,

o

••

0

100.<:UJ

716.000
816.000

•••••••••••••

Art. 4" ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1971; 1500 da Independência e 83° da República.
EMÍI.I('I G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
JoâG Paulo dos Reis V eüoso

DECRE'l'O NQ

se

946

DE

19-

DE JULHO DE

1971

Abre ao Ministério da Ae.ronâ'il.ttcii o crédito suplementar de. ...
Crg 39.886.02!,'75 para retórçc de dotações consignadas no vigente 01'o

•

o

•

o

•••••

çcmenus,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, ela Const.tuiçâo. e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.628, de 1Q de dezembro de 1970, decreta:
Art. IOf Fica aberto [;ljJ :~·Fmist,ério da Aeronáutica, o crédito suplementar Til) valor de crs 39.Sr:l6.024,75 (trinta e nove milhões, oitocentos e oi-
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"tenta e se.s mil. vínt- e quatro cruzeiros e setenta e cinco centavos), para
rcrõrco de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
12.00 . - Iv.LINISTÉR:;:O DA AERONAUTICA
:12.00.11.05.1.019 - Construção de Residências para o Pessoa, de Adn-místraçâo de Aeroportos e
do Servíçc de Proteção ao Vôo
4.2.1.0 - .aqtnsíçáo de Imóveis
35.000,00
12.00.16.01.2,023 _. Custeio da
Administração do Sistema Aeroviário
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros........
111.000,00
12.00 16.02.2.025 - Investdgaçâo de Acidentes Aeronáuticos
3.1.4.0 - Encargtc Diversos . .
84.0l8,7ü
12.00 16.07.1.023 - Construção, Ampliação e Recuperação
de Aeroportos
4.1.1.0 - Obras Públicas . .
4.591.006,05
12 00.1-6.07.1.026 - Construçá do.. Aeroporto Internacional
do Galeão
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.12.00 16.09.2.031 -- Functouamentc da Rêde de Proteção
3.1.2.0 -

ao Vôo
Material ele Consumo ..
Tcta~

34.000.000,00
1.065,000,00
39.886.024,75

Art. 2Ç1 Os recursos necessártce à execução dêste Decreto decorrerão do
excesso de arrecadação sôbrc 8, estimativa orçamentária das Receitas Di'versas ~ Indenizações e Restttuições, importância correspondente a recolhimento ao Tesouro Nacional pelo Ministério da Aeronáutica, de recursos provenientes da sua cota-parte na arrecadação do Impôsto único
sôbre Lubrífícantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, em conformidade
-com o que estabelece o artigo 43, § 1ÇI, item II, da Lei nv 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 3Q ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrario.
Brasília, 19 de julho de 1911; 1500 da Independência e 83 0 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
M creio de Souza e M euo
João Paulo dos Reis VeVoso

DECRETO NÇI 63.947 -

DE 19 DE JULHO DE 1971

Reabre, na forma do § 49 do artigo 62, da Constituição, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1970. O crédito especial aberto pelo Decreta
nv 67.906, de 21 de dezembro de 1970.

O Presidente da República, usando da atríbulçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constitutçâo e tendo em vista o disposto no § 49 do
'artigo 62, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica reaberto ao Minlstérío das Comunicações, em favor do
Gabinete do Ministro pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1970, indicado neste Decreto o crédito especial aberto pelo Decreto n" 67.906, de
21 de dezembro de Hl70, para atender a despesa a seguir discriminada:
14.00.00 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
14,01.00 - Gabinete do Ministro
'01. 04.2.001 - Assessoria Ministerial
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social............
67.682
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Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-.
gndas as disposições em contrario.
Brasilia, 19 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República..
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis VellosQ
Hygino C. corcetu

DECRETO N9 68.948 -

DE

19

DE JULHO DE

1971

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público junto à
Justiça do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 60 000,00 para retôr-.
ço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item rrt, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da.
Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970 decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Mintstérto da Justiça, em favor do MinistérioPúblico junto à Justiça do Trabalho, o crédito suplementar no valor de
Crg 6ü.000,OO (sessenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
eis 1,00'
20.00 ~ MINIST!!:RIQ DA JUSTIÇA
20.07 - Ministério Público junto à Justiça do Trabalho
20.07.01.04.1.009 - Reequípamento do órgão
40.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
20.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
60.000

Total .

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão,
ae acumulação parcial de dotacbes orcamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 - MINIST!!:RIQ DA JUSTIÇA

c-e 1,on'

20.13 -

20.13.01.01.1.014

Departamento de Administração

~

Equipamentos e Instalações
20.16 - Departamento de Imprensa Nacional
20.16.01.01.1.019 -4.1.4.0 - Material Permanente
.
4.1.3.0 -

Total .

.

~o.ooo

~o.ooo

60.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, HJ de julho ele 1971; 150" da Independência e 83" da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VelZoso
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DECHETO NQ 63.949 -
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DE 19 DE JULHO DE 1971

.Abre ao Tribunal Superior Eleitoral, em favor do Trb7Junal Regional Eleitona do Rio Grande do Sul, o crédito especial de Cr$ 94.800,00 para o
tini Que especifica.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
.arttgo L. item IH, da Ccnst.it.uição e da autorização contida no artigo 10
d"! Lei nv 5.669, de 1 de julho de 1971, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Tribunal Superior Eleitoral, em favor do TriRegional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o crédito especial de
.
Ors 94. 80L; DO (noventa e quatro mil e oitocentos cruzeiros) , para atender a
-despesa a saguír discriminada:
.bl~l~al

07.00 -

JUSTIÇA ELEITORAL

eis
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul
;07.20.01.06.2.040 - Processamento de Causas Eleitorais no Rio
Grande do Sul
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
94.800,00
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 07.00, a saber:
07.00
JUSTIÇA ELEITORAL

07.20 -

c-s

0').20

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do sul
Projeto 07.20.01.06.1.008
4.1.1.0 - Obras Públicas.
._._..
94.800,00
Art.. gv l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo'gadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho ele 1971; 1500 da Independência e 83° da República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
rvao Paulo dos Reis vcuoeo

roEGRE.'1'O NQ 68.950 - DE 19 DE
JULHO DE 1971
Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do terren,o.. de m~,rinha
e acrescido que menczona, situado
'em João Pessoa, no Estado
Paraiba.

ao

'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti'go81, item IIl, ca Constituição e
'tendo em vista o disposto no Decretolei no 178, de 16 de fevereiro de 19ü7,
decreta:
Art. 19 E' autorizada a cessão, sob
o regime de aforamento e nas condi.çóes que especrttca, ao Estado da Paraíba, do 'terreno de marinha e acres-ctdo situado na Avenida Almirante

Tamandaré, na Praia de 'I'nrnbaú, em
João Pessoa, de acôrdo com os elementos constantes do processo protocouzado no Mtrusterro lia s'azenda sob
u n'' 15.636, de 1971.

Art. 29 O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à constração de um hotel de Iínaltdades turísticas.
Art. 39 O Estado da Paraíba pocera
transferir o dorninío útil do terreno
objeto da cessão autorizada nes~e ~)e
ereto à Companhia de Industrtahzação do Estado da Paratua ~ ClN~;P
e esta, depois de aprovado o projeto
de construção do hotel pelo Consetno
Nacional de 'I'ur ísm-i, (l, emprêsa noteleira brasileira que se obrigue a
concluir e a administrar o referido
hotel.
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Parágrafo único. Para os objetivos
previstos neste artigo a cessíonárta
poderá recorrer à faculdade constante da letra b do artigo 29 do Decretolei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967.
Art. 4<) O Estado da Paraíba e a
companhia de jndustrtaüzação do Estado da Paraíba - CINEP ficarão

isentos do pagamento do fôro enquante o imóvel integrar o seu patrimônio e do laudêmio nas transferências
que vierem a efetuar.
Art. 59 E' fixado o prazo de um

ano, a contar da data da assinatura
do contrato de cessão, a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União, para que se concretize a finalidade prevIsta no artâgc
2'.' dêste Decreto, tornando-se nula
a cessão, independentemente de qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no
todo ou em parte, vier a ser dada
destinação diversa, ou ainda, se houver inadimplemento de cláusula contratual ,
Art. 69 :e:ste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 19 de
julho
1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

de 1971;
e 839 da

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

regime de prorrogação de tempo de'
serviço, com permanência na ativa
até o limite de idade previsto em lei
e com estabilidade assegurada deacôrdo com o artigo 52, letra b, do
Decreto-lei n.v 1.029, de 21 de outubro de 1969.
Parágrafo único. O aproveitamento dos cal IS de que trata êste artigo
será efetivado por promoção à graduação de 3.0 Sargento, na forma estabelecida no Regulamento para o'
r orpo do Pessoal Graduado da Ae-

ronautíca .

Art. 3.0 f:ste Decreto

entrará em,

vigor na data de sua publícação .

Art. 4.0 Ficam revogados os Deeretos ns . 8.401, de 16 de dezembro
de 1941, 11.848, de 6 de março de-

~~~~53~3 d~7028d~e4 ~:ô~t~tuJ:o1~~O,19.4.3:
33.203, de

30

de

junho

de 1953,

~t ~~~: ~~ ~ â~ n~::~~~o ~~ ig~~:
4'1. 980, de 2 de abril de 1960, Decre-

to n.s 363, de 15 de dezembro de 1961,
364, de 15 de dezembro de 1961, 365,
de 1;:' de dezembro de H)61 e 61.478,
de 5 de outubro de 1967, e demais.
disposições em contrárío .
Be-uílía. 19 de julho de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO' G. J:VIÉnrCJ

Mrircia de Souza e Mello

DECRETO

N.? 68.951 - DE
JULHO DE 1971

19

DE

Aprova o Regulamento para o Corpo
do Pessoal Graduado da Aeronáutica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrt'aulção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuíção,
decreta:

REGULAMENTO PARA

O

CORPO

DO PESeOAL GRADUADO
DA AERONAUTICA
l,\PÍTULO I

Objetivo e Organização

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica (RCPGAer),
que com êste baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica.

Art. 1.0 O Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica (CPGAER)
tem como objetivo nrovor a Aeronáu
tíca das praças necessárias às atividades profissionais, particularmente
no que se refere à instrução, ao adestramento, ao emprêgo e à adminlstração.

Art. 2.0 Fica constituído, no Corpo
do Pessoal Graduado da Aeronáutica,
em caráter transitório e de existência limitada, o Quadro Complementar
de Terceiros Sargentos, destinado ao
aproveitamento de Cabos da Ativa
da Aeronáutica, que vêm servindo sob

§ 1.0 Os Suboficiais e Sargentos são.
auxiliares que Complementam as
atividades dos. Ofíclata.
§ 2.0 Os Cabos, Soldados e Taifeiros são essencialmente os elementos.
de execução.
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Art. 2.° O CPGAER compreende
os seguintes ramos e quadros de pessoal combatente e dos serviços:
I -

(Q-R'l') ;
c) Quadro de
mento (Q-AR);
d) Quadro de
e) Quadro de
j) Quadro de
g) Quadro de
rifes (Q-EA) ~

Mecânicos de ArmaFotógrafos (Q-FT);
Artífices (Q-:AT)'
Manobra (Q-MR);

Escreventes-Almoxa-

Ramo de Infantaria de Guarda
Quadro de Infantaria de Guarda (Q-IG);
B)
a)

SERVIÇOS

a)

Ramo dos serviços:
Quadro de Enfermeiros (Q-EF),

B)
a)

Ramo de Taifa:
Quadro de Taifeiros (Q-TA).

A)

CAPíTULO II

Dos Fins e Composiçlio
dos Quadros

DE COMBATENTES

Ramo de Aeronáutica:
a) Quadro de Mecânicos de Avião
(Q-AVJ;
b) Quadro de Mecânicos de Rádio
A)

TI -
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§ 1.0 Os quadros serão divididos em
especialidades conforme as necessidades do serviço.
§ 2.° Essas especialidades são fixadas por ato do M1mstro da Aeronautica.
§ 3.° Os Suboficiais e Sargentos dos
Quadros previstos nas letras a, b, c,
e d da alínea A, item I, dêste artigo,
funcionalmente obrigados ao vôo, e
que foren. julgados incapazes fisicamente para o exercício de suas funções em vôo, porém ainda aptos para
o serviço militar, serão incluídos na
Categoria de Extranumerário, podendo ser aproveitados para funções em
terra.
~ 4.° Os Suboficiais e Sargentos in ~
cluídos na Categoria de Extranumerário nã-r ocuparão vagas nos respectivos quadros: gozarão dos direitos
de suar antiguidades e ocuparão os
mesmos lugares na escala hierárquica, substituindo-se a numeração urdínáría pela designação abreviada de
sua categoria (EXT).
§ 5.° A inclusão
na Categoria de
Extranumerário será feita por ato do
Ministro, após inspeção de saúde,
realizada nos órgãos de Saúde da
Aeronáutica.

Art. 3.° Os Quadros do CPGAER·
têm por fim agrupar o pessoal habílitado para:
a) ": mauntenção, Inspeção e cunservaçao das aeronaves, dos instrument?s. de bordo e equipamentos
(Mecãníco de Avião);
b) ?s serviços de telecomunícaçoee,
em voa e em terra, e a manutençao
dos ~e':ls respectivos equipamentos
\lVJ.ecamct. de rádio);
c) a manutençâo das armas e engenhos bélicos usados a bordo das
aeronaves, inclusive seus instrumentos e equipamentos complementares.
(Mecânico d;- Armamento);
d) os serviços fotográficos e cíne_~litográficos, inclusive
a manutençao do respectivo material (Fotógrafos);
e) .a utilização P. a reparação do.
material da Aeronáutica, em: geral
(Ar-tífices: ;
j)
auxiliar do" mecânicos rotografas e dos artdlu t:S (ManOb~a);
g) a
guarda, vigilância e defesa
terrestre das Organizações, aeródromos, campos de pouso e instalações.
da Aeronáutica Clnfantarra de Guarda);
. h) os serviços de Enfermagem, aaSIm como a manutenção do respectivomaterial (Enfermeiros)'
i) os serviços de sedretaria incluindo mecanografia e escrita e serviços de intendência incluindo rancho,
tesouraria, almoxarifados e depósitos
(Escreventes); e
j) os serviços de alfaiataria barbearia, cozinha, lavanderia, p~daria,
sapataria e, em particular, os serviços de copa e manutenção das instalações privativas dos Oficiais (Taifeiras) .
Art. 4.° Os efetivos do pessoal graduado são estabelecidos nu Lei de'
Fixação de Fôrças da Aeronáutica.
§ 1.0 O efetivo de
Suboficiais e
Sargentos será distribuído pelas respectivas graduações, por ato do Ministro da Aeronáutica, de acôrdo com.
a necessidade d' serviço.
§ 2." São graus da hierarquia mtlitar no CPGAER:
Suboficial - (SO);
Primeiro-Sargente - (lS);
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Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento

(26) ;
(36) ;

Cabo CCB) e
Taifeiro-Mór (TM);
Soldado de Primeira-Classe
(EU; e

Taifeiro de Primeira-Classe

'(Tl) ;

Soldado de Segunda-Classe

e

(82);

Taifeiro de Segunda-Classe
(T2) .
CAPÍTULO IH

Da Classificação do Pessoal
nos Quadros

Art. 5.° Ao varffícar praça o soldado é inicialmente classificado no
Quadro de Inrantarla de Guarda, segundo as necessidades de preenchi-

mento de vagas nos efetivos gerais.
<,

Parágrafo único.

Dentro do pes-

eoal classificado na forma dêste -ar-

tigo, que haja completado a instrução básica de recruta, são escolhidos
os soldados que devam ser selecionados para os quadros de Enfermeiros,
·e de Manobra e para as especialidades dos Quadros de Escreventes e de
Infantaria de Guarda.
Art. 6.° A classificação do pessoal
nos Quadros de Mecânicos de Avião,
de Mecânicos de Rádio, de Mecânicos
de Armamento, de Fotógrafos e de
Artífices é feita, na graduação de
Terceiro Sargento, após habilitação
nos cursos respectivos.
Art. 7.° Ao verificar praça. o taifeira é classificado no Quadro de
Taifeiros, na especialidade a que se
destinar a servir.
Parágrafo único. Aos taifeiros será
ministrada, nas Organizações, para
êsse fim destinadas, a instrução básica de recruta.
Art. 8.° A praça que atrngtr em um
Quadro ou Especialidade à graduação Ie 3.° Sargento só poderá ser
transferida para outro Quadro ou
Especialidade por motivo de saúde ou
por ínterêsse da Admintstraçào .
§ L:' A transferência por motivo
de saúde devem ser realizada, após
parecer de Junta de Saúde da Aeronáutica, para, outro cêuadro ou Especlalidad : cujas fUJl\"t~H'S sejam correlatas 3. antertorment.e desempenhadas
pelo militar a ser transferido.
§ 2." A transferência no interesse
da administração visa a reclassifíca-
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ção vocacional do militar ou a sua
adequação às funções compatíveis
com cursos realizados.
§ 3.0 A transferência de quadro ou
especialidade de que trata o presente
artigo será processada por ato do
Ministro e não ímphcará em alteração da colocação do militar na escala hierárquica.
CAPíTULO IV

Da Lncorporaçõu
Art. 9. 0 A incorporação no
CPGAER e feita, dentro dos contíngentes anuais, nas Organizações da
Aeronáutica designadas à incorporação de conscritos ou -orôntãnos, na
forma da Lei do Serviço Militar e do
seu Regulamento.
Art. 10. E' incorporado como Soldado de Segunda-Classe:
a) o convocado ou voluntário para
a prestação do serviço militar na Aeronáutica;
b) o candidato à matrícula nas Escolas que além das condições para incorporação como voluntário satisfizer as exigidas nos respectivos regulamentos.
Parágrafo único. Os alunos das
Escolas ou Cursos de Formação de
Sargentos terão a graduação. correspondente a SI ou Cabo, conforme o
grau de instrução militar recebida.
Art. 11. E' incorporado como Tatfeira de Segunda-Classe o voluntário para servir no Ramo de Taifa,
que, além de satisfazer as condiçóee
para incorporação como voluntário,
possua habilitação para o desempenho das funções de uma das especialidades do quadro de Taifeiros.
Art. 12. E' incorporado como voluntário -especíal para servir em funções de auxiliares que devam ser dee-mpenhadas por militares, para as
quais nac hajam quadros prtvativoa
na Aeronáutica, ou para suprir as
defícíênclas ocasionais de pessoal em
especializações de formação demorada, o voluntário que satisfizer as seguintes condições, observado o disposto no Regulamento da Lei do Serviço Militar:
a) ser reservista de uma das Fôrças Armadas ou auxiliares;
b) ser julgado apto para o serviço
militar, em inspeção de saúde;
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c) estar dentro da idade de permanêncía no serviço ativo;
d) demonstrar conhecimento profissíonal da especialidade correspondente, mediante prova em exame de
habilitação; e
e) apresentar atestado de boa conduta.
s 1.0 Essa incorporação é feita na
graduação correspondente à função
a desempenhar.
~ 2.° O incorporado de acôrdo com
as condições estabelecidas neste artrgo não ocupa vaga no efetivo dos
quadros e não concorre a promoções.
Art. 13. Ao ser incorporada a praÇ8. receberá um número de ordem assim formado:
a) os dois primeiros algarismos da
esquerda, pelos finais do ano de in-

corporação;

b) os dois seguintes, pelo indicativo
numérico da Organização onde a
praça foi incorporada; e
c) os demais, pelo número de ordem oronológtca em que se efetuou a
ínccrporação nas Organizações e no
ano considerado.
§ 1.0 msse número de ordem, s~
guído de abreviação da graduação,
do sobrenome e das iniciais dos nomes, será obrigatoriamente usado,
rara identificação da praça em todos os atos de sua vida míhtar ,
§ 2.° A praça que já tenha servido
na Aeronáutica, manterá em caso
de reincorporação, o seu número de
identificação anterior.
CAPíTULO V

Do Tempo de Permanêncía

no Serviço
Do Engajamento e Reengajamento

Art. 14. O tempo de serviço inicial
das praças convocadas ou voluntárias
é c fixado na Lei do Serviço Militar.
Art. 15. Poderá ser concedida às
praças de qualquer graduação, prorrogação do tempo de serviço inicial, como engajadas ou reengajadas, nos
prazos e nas condições estabelecidas
neste Regulamento e de acôrdo com
as normas fixadas pelo Ministro da
Aeronáutica.
§ 10 Para concessão de engajamento e reengajamento devem ser estabelecidas as seguintes exigências:
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1) haver conveniência para o Ministério;
2) satisfazerem os requerentes às
seguintes condições:
a) boa formação moral;
b) aptidão fisica;
c) comprovada capacidade de trabalho; e
d) boa conduta civil e militar.
§ 2° Só serão concedidos reengajamentos a Cabos até o limite máximo
de 8 (oito) anos de efetivo serviço.'
§ 3° Aos Soldados só será concedido,
no máximo em reengajamento, até o
limite de 4 (quatro) anos de efetivo
serviço.
§ 4° Os alunos das Escolas ou Cursos
de Formação de Sargentos de qualquer quadro ou especialidade, que
concluírem com aproveitamento os
respectivos cursos e os incluídos nas
especialidades de música e de supervisor de taifa, serão obrigatoriamente
engajados por 5 (cinco) anos, a contar da data em que forem promovidos à graduação de Terceiro-Sargento.
§ 5° Os Soldados que concluírem o
Curso de Formação de Cabos de qualquer quadro ou especialidade, serão
obrigatoriamente, engajados por 2
(dois) anos, a contar da data em que
concluírem o tempo inicial a que se
obrigaram a servir ou da data em que
forem promovidos à graduação de
cabo.
Art. 16. O engajamento e o reengajamento são concedidos aos Sargentos
pelo Diretor de Administração do Pessoal e aos Cabos, Soldados e Taifeiros pelos Comandantes, Diretores e
Chefes de Organizações da Aeronáutica.
Parágrafo único. Os limites das
percentagens para engajamento e reengajamento são fixados pelo Ministro da Aeronáutica, de acôrdo com os
contingentes anuais.
Art. 17. As praças da Aeronáutica
da Ativa em operações de guerra ou
em cursos de interêsse da Aeronáutica que concluírem o tempo de serviço
a que estiverem obrigadas serão automàticamente, havidas como engajadas ou reengajadas até o término das
respectivas missões declarado pelo Govêrno.
Art. 18. Os engajamentos e reengajamentos serão contados a partir do
dia imediato àquele em que terminar
o período do Serviço anterior.
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CAPÍTULO VI

Das Promoções
SEÇÃO I

Princípios Gerais para a
Promoção

Art. 19. As promoções no Corpo do
Pessoal Graduado da Aeronáutica se

operam segundo as normas ge~a.ls estabelecidas no Estatuto dos Militares,
com as peculiaridades fixadas no presente Regulamento, visando o preenchimento regular e equilibrado das
vagas existentes nos efetivos fix~dos
pelo Ministro para cada graduaçao.
Art. 20. O acesso regular e equilibrado do Sargento até a graduação de
Suboficíal consiste em proporcionar

aos Sargentos dos diferentes quadros
e especialidades as mesmas possibilidades de acesso, quando em ígualda-

de de condições, evitando a estagnação.
§ 19 As promoções serão efetuadas:
a) a Suboficial, pelo ComandanteGeral do Pessoal;
b) a Primeiro e a Segundo-Bargengentos, a Taifeiro-Mór e a Taifeiro de
Primeira-Classe pelo Diretor de Administração do Pessoal;
c) a Terceiro-Sargento, pelos Comandantes de' Escolas ou Diretores de
Cursos de Formação de Terceiro-Sargento;
d) a Cabo e a Soldado de PrimeiraClasse, pelos Comandantes, Diretores
e Chefes de Organizações da Aeronáutica.
§ 2° As promoções da alçada do Comandante-Geral do Pessoal se realizam em 31 de março, 20 de julho e 23
de outubro, para preenchimento das
vagas abertas até os dias 21 de março, 10 de julho e 13 de outubro, respectivamente.
§ 3° As promoções da alçada do Di .;
retor de Administração do Pessoal se
realizam 15 dias após as da alçada do
Comandante-Geral do Pessoal.
ê
4° As promoções da alçada dos
Comandantes, Diretores e Chefes de
Organizações da Aeronáutica se realizam no 1° dia útil de cada mês.
§ 5° As promoções da alçada dos
Comandantes de Escolas ou Diretores
de Cursos de Formação de TerceiroSargento, serão realizadas no dia da
declaração de conclusão do Curso.

Art. 21. O acesso de uma graduação a outra obedece aos principias de
antigüidade, seleção, merecimento, escolha e bravura, êste somente aplicável em caso de guerra.
§ 1° A promoção poderá ocorrer em
ressarcimento de preterição, quando
reconhpcído o direito de promoção à
praça, após o exame do recurso interposto ou por proposta da Comissão de
Promoções do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica.
§ 2° A praça promovida em ressarcimento de preterição retomará seu
lugar na sua turma em função da data de contagem de antigüidade.
ê
3° No acesso às várias graduações,
o preenchimento das vagas ocorrerá
nas seguintes proporções:
- a Suboficial, a' totalidade por escolha dentre os selecionados em provas e condições fixadas pelo Ministro;
- a Primeiro-Sargento, uma por
merecimento e uma por antigüidade;
- a Segundo-Sargento, uma por
merecimento e três por antigüidade;
- a Terceiro-Sargento, a totalidade
por seleção em Escola ou Curso de
Formação;
- a Taifeiro-Mór, três por merecimento e uma por antigüidade; e
- a Taifeiro de Primeira-Classe a
totalidade por antigüidade.
§ 4° A promoção a Cabo e Soldado
de la Classe, será efetuada a totalidade por seleção em curso de formação
de cabo e soldado de la Classe, na forma das Instruções aprovadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 22. As vagas abertas de suboficial ou Sargentos, serão preenchidas pelos Sargentos de graduação
imediatamente inferior, por um dos
princípios previstos neste Regulamento independentemente de quadro
ou especialidade, respeitada a antiguidade na Turma de Formação.
§ 1.0 Constituem a Turma de Formação, para efeito de promoção, os
3°s Sargentos de qualquer quadro ou
especialidade, formados no mesmo dia,
na mesma Escola de Formação, relacionados na ordem decrescente do
grau de aprovação no Curso.
§ 2.° Quando o número de vagas
existentes para promoção fi graduação de 2.° Sargento, 1.0 Sargento ou
Suboficial fôr superior ao número de
Sargentos da Turma cogitada para
promoção, o excesso será distribuído

ATOS DO PODER

sucessivamente às Turmas imediatamente mais modernas.
~ 3.'"' O Sargento que, por motivo
de promoção por merecimento, ultrapassar hierarquicamente, um Sargento
de outra Turma, passará a ser considerado como pertencente à Turma
do ultrapassado, para aos efeitos subsequentes .
§ 4.° O deslocamento do ultimo elemento de uma Turma de Formação,
por melhoria ou perda de sua posição
hierárquica decorrente de causas legais, acarretará para o elemento que
o antecedia imediatamente na Turma, a ocupação da posição sígníficativa do fim Gesta.
§ 5.° O Sargento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica não
poderá permanecer mais de 7 (sete)
anos consecutivos na mesma graduação e, neste caso, deverá ser promovido, independente de vaga, à graguação imediatamente superior, desde
que satisfeitas as demais condições
previstas neste Regulamento.
§ 6.° Os Suboficiais e Sargentos promovidos nas condições do parágrafo
anterior ficarão agregados ao Quac:ro
e especialidade e as suas tespecttvas
Turmas, sendo numerados à proporção que se verificarem vagas.
§ 7.° Para promoção à graduação
de Suboficial, além das condições normais para o acesso, é necessárío ao
1.0 Sargento ter concluído com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.
§ 8.° Enquanto não fôr ativado o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, a aprovação no concurso para
Suboficiais substdtulrá a aprovação no
referido curso.
§ 9.° Para os Terceiros-Sargentos,
a contagem do tempo de graduação
terá início na data de promoção por
conclusão de curso de formação, da
Escola de Especialistas de Aeronáutica ou de Curso de Formação, excetuando-se os das especialidades de
Música e de Supervisor de Taífa, cujo
início será a partir da promoção por
aprovação em concurso.
SEÇÃo Ir

conasçsee

Essenciais para Promoção

Art. 23. Por qualquer dos princípios, salvo o de bravura, o acesso sõ
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se processará, quando satisfeitos 05
seguintes requisitos:
a) interstício;
b) aptidã-o física;
c) no mínimo, boa aptidão prortssional;
d) no mínimo, bom espírito mílltal'; e
e) no mínimo, bom comportamento
militar e boa conduta civil.
§ 1.0 Os requisitos são avaliados:
a) o interstício,
pelo cômputo de
tempo. efetivamente passado em serviço ativo na graduação,exceto para
os Sargentos incluídos como voluntários-especiais, que contarão mteraticio a partir da data de inclusão nosquadros ou especialidades da ativa,
por conclusão de curso;
b) a aptidão fisica, em Inspeção de
saúde pelos órgãos competentes daJ
Aeronáutica;
c) a aptidão profissional, pelo grata
de capacidade, precisão e rendimento
revelados na execução dos serviços da
especialidade, espírito de iníciatíva,
dedicação ao serviço e à profissão;
d) o espírito militar, peta dedícação
à corporação, espontaneidade no
cumprimento dos deveres, aptidão
para o Comando, aspecto
marcial,
pontualidade e correção nos uniformes'
e/ o comportamento militar, conforme disposto no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica; e
j) a conduta civil, pela correção no
procedímento nos atos da vida civil.
§ 29 É considerada como aptidão
profissional para prcmcçào a TerceiroSargento a aprovação em Curso de
Formação de Sargento.
§ 39 A satisfação dos requisitos para
promoçâc é comprovada pelo histórico
militar, pela ata de inspeção de saúde
e pelos conceitos emitidos pelos Comandantes nas fichas de Informações.
Art. 24. O Interstício mínimo de
permanência obrigatória nas várias.
graduações é de:
~ 2 anos, para os Sargentos;
6 meses, para os Soldados de l~
e 2l). Classes;
- 1 ano, para o Taifeiro.
Art. 25. Não poderá ser promovida por qualquer dos príncíplos, mesmo qUe tenha preenchido tôdas as
condíçôes e satisfeito a todos os requtsitos, a praça enquanto estiver:
a) "sub judice";
b) afastada do serviço ativo;

ATOS DO PODER ExECUTIVO

148

c) prisioneira de guerra;
desaparecida; e

d)

e) extraviada.
§

10 Considera-se "sub· judice" a

praça:
a)

prêsa

preventivamente

flagrante delito,

ou. em

enquanto a prisão

não houver sido revogada;
b)
condenada em sentença transitada em julgado, durante o cumprimento da pena;
c)
denunciada em processo-crime,
revogada ou não a prisão preventiva,
porventura imposta, enquanto
nào
houver a sentença final transitado em
julgado. Exclui-se o caso em que a
denúncia não fôr aceita, quando, então, a praça deixará de ser considerada "sub judíce", a partir da data em

que tenha transitado em julgado 9
despacho do não recebimento da denúncia; e
d)

§

na situação de desertor.
2° Considera-se afastada do ser-

viço ativo para efeito de promoção a
praça que:
a) estiver em licença para tratar de
tnterêsse particular;
b) candidatar-se a cargo eletivo,
desde que conte 5 (cinco) anos ou
mais de serviço.
3° Considera-se prisioneira de
guerra a praça que, em campanha,
fôr capturada por fôrças inimigas, até
sua libertação ou repatriamento.
§ 4° Considera-se desaparecida a
praça de quem não haja noticia até
30 (trinta) dias, quando, comprovadamente, tenha desaparecida em viagem, acidente, operações ou calamidade pública.
§ 5° Considera-se extraviada, quando o desaparecimento da praça, na
forma do parágrafo anterior, ultrapassar de 30 (trinta) dias.
. Art. 26. A isenção de crime apurada em inquérito ou a absolvição por
sentença judiciária definitiva passada
em julgado implica no retôrno do militar à situação anterior, ressarcidos
os prejuízos havidos.
Art. 27. As promoções, satisfeitas
as condições para o preenchimento
das vagas fixadas nas graduações, serão efetuadas:

a) pelo princípio de antigüidade,
quando competirem as praças ele
maior antigüidade na graduação:
b) pelo princípio de seleção, de
acôrdo com os graus finais obtidos nos
Cursos ou Escolas de Formação ou em
concurso quando se tratar de especialidade de música e supervisor de
taifa;
c) pelo prmcipio de merecimento,
em face da avaliação dos conceitos
emitidos pelos Comandantes;
d) pelo principio de escolha, à critério do Comandante-Geral do Pessoal; e
e) pelo princípio de bravura, à critério do Conselho do Mérito de Guerra, mediante comprovação.
§ 1° Para efeito da letra "b" dêste
artigo considera-se como graduação
anterior a Terceiro-Sargento a de
aluno de Escola ou Curso de Formação.
§ 2° A antigüidade dos alunos das
Escolas ou Cursos de Formação é dada pelo grau final das diferentes séries ou períodos.
Art. 28. Para as promoções por merecimento ou escolha além dos requisitos do artigo 23 é necessário que a
praça não tenha sofrido qualquer punição nos' 2 (dois) e nos 3 (três) últimos anos que antecedem à promoção,
respectivamente.

§ 1° Para avaliação do merecimento,
será adotado o seguinte critério de
contagem de pontos, em função dos
conceitos emitidos:
excepcional, 5 pontos;
ótimo, 4 pontos;

bom, 3 pontos;
insuficiente, 2 pontos; e
mau, 1 ponto.
2° Os conceitos emitidos pelos Comandantes, Diretores e Chefes de Organizações da Aeronáutica, lançados
nas "fichas de informações", serão
transcritos nas "fichas de promoção"
existentes na Diretoria de Administração de Pessoal.
§

'§ 3<;1 O Comandante-Geral do Pessoal baixará instruções referentes ao
preenchimento das fichas de informações datas de remessa à Diretoria
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de Administração de Pessoal e mais
dados complementares que se tornarem necessários.
§ 49 Na contagem de pontos, a Comissão de Promoções do CPGAER,
deverá 'em prtncípío, considerar os
três últimos conceitos emitidos, na
forma do disposto pelo ComandanteGeral do Pessoal. Em caso de empate, serão considerados sucessivamente
os conceitos anteriores até o ~6Q. Se
ainda houver empate, terá preferência a praça de maior antiguidade.
Art. 29. A Diretoria de Administração de Pessoal organizará, semestralmente, por graduação, a relação dos
Sargentos dos diversos quadros e especialistas do CPGAER que deverão
ser cogt tados para compor as listas de
acesso a promoção pelos princípios de
antiguidade, merecimento e escolha.
§ 1Q A relação de que trata éste artigo compor-se-á de todos os Sargentos do primeiro têrço de' cada graduação, devendo ser ampliada sempre que
o número de vagas, fôr maior do que
Os militares inicialmente cogitados,
até o dôbro do número de vagas extst8ntes.
§ 29 A Comissão de Promoções do
CPG AER, de acôrdo com as normas
baixadas pelo Comandante-Geral do
Pessoal, organizará as listas de acesso por graduação nas quais constarão
os nomes dos militares cogitados, o
número de pontos, observada a média dos três, últimos conceitos e a sltuaçâo de cada um para promoção
por antiguidade e por merecimento,
§ 3 9 As listas de acesso conterão
tantos nomes quantos sejam nccessàríos para o preenchimento das vagas
por antiguidade e por merecimento; a
lista de acesso por merecimento conterá 3 (três) nomes para a primeira
vaga, acrescida de mais 2 (dois) para
cada vaga além da segunda.
Art. 30. Somente concorrerão às
promoções por escolhas, os Primeiros
Sargentos que:
a) satisfaçam as condições do artigo 23;
b)
não tenham sofrido qualquer
punição nos três últimos anos que antecedem à promoção;
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c) tenham sido aprovados em Curso
ou Concurso para Suboficíal ; e
d) contem, no mínimo, uma média
de 12 (doze) pontos considerados os
5 (cinco) últimos conceitos de comportamento militar, aptidão profissional e espírito mnttêr, e não tenham nos conceitos considerados nenhum grau abaixo de 3 (três).
,§ 1Çl Nas listas de acesso à promoção a Subofícíal, organizada pela Comissão de Promoções do CPGAER,
de acôrdo com as normas baixadas
pelo Comandante-Geral do Pessoal,
Os Primeiros Sargentos serão relacionados por ordem de antiguidade.
§ 29 As listas de acesso serão constituídas em princípío:
a} para uma vaga, dos nomes dos
3' (três) Primeiros Sargentos em condições;
b) a partir da 2~ vaga, inclusive,
dos nomes dos 3 (três) Primeiras
Sargentos em condições, acrescidos
de mais 2 (dois) para cada vaga
existente.
Art. 31. Cabe à Diretoria de Administração de Pessoal, de acôrdo
com as normas baixadas pelo Comandante-Geral do Pessoal apurar <JS
elementos necessários ao processamento das promoções e elaborar as
listas de pessoal habilitado ao acesso' quando êste depender de ato do
Comandante-Geral do Pessoal ou do
Diretor de Administração do Pessoal,
por intermédio da Comissão de Promoções CPGAER, de caráter per-.
manente, constituída pelos Subdtreteres de Administração de pesso?,l
e pelos Oücíaís Chefes de Dívísâo
da Diretoria de Administração de
Pessoal.
Parágrafo único. Cabe diretamente
.aQS Comandantes, Diretores e Chefes de Organizações da Aeronáutica
a apuração das condições de acesso,
quando a promoção depender de ato
seu, de acôrdo com os dispositivos
regulamentares correspondentes.
Ai-t. 32. Nos quadros e especialidades postos, em extinção, as promocões continuarão a processar-se, normalmente, na forma dêste Regulamento.
Parágrafo único. lt vedado o ingresso de praças nos quadros e especialidades postos em extinção.
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CAPÍTULO VII

Do Licenciamento, da Exclusão e
Reinclusão no Serviço
.A1't. 33. O licenciamento das praças se faz por conclusão do tempo de
serviço inicial, do engajamento e do
reengajamento como dispõem a Lei do
Serviço Militar e seu Regulamento.
Art. 34. A exclusão, a reínolusão
na ativa, compreendendo a agregação,
a transferência para a reserva, a reforma, o licenciamento, a exclusão e
a reversão ao serviço ativo da Aeronáutica, Se processa de acôrdo com c1s
princípios estabelecidos no Estatuto
dos Militares e Lei de Inatividade dos
Militares.
§ 19 O licenciamento de Suboficial
é da competência do ComandanteGeral do Pessoal.
§ 29 O licenciamento dos Sargentos
é da competência do Diretor de Administração de Pessoal.
§ 3'.' Compete aos Comandantes de
Organizacão o licenciamento das demais praças.
CAPÍTULO VIII

Dos

Direitos

e Vencimentos

Art. 3,5. As praças gozam dos direitos estabelecidos no Estatuto dos
Militares.
Art. 36. Os vencimentos são fixados no Código de Vencimentos dos
.Miütares.
CAPÍTULO IX

Dos Uniformes

Arb , 37. As praças usam os uníformes e distintivos militares correspondentes à graduação e quadros a
que pertencerem constantes do Regulamento de Uniformes dos 1YI;i1itares da Aeronáutica.
Art. 38. Têm direito à percepção
gratuita das peças componentes dos
uniformes os Cabos, Soldados e 'ratrejros.
Parágrafo único. As peças de que
cogita êste artigo, serão distribuídas
nas épocas regulamentares e de conformidade CQm as tabelas mandadas
adotar pelo Ministro da Aeronáutica.
AJ."t. 39. Os Sub oficiais e Sargentos,
mediante aquisição por conta própria,

são obrigados a possuir, em bom estado, as peças de uniformes constantes do Regulamento de Uniformes
dos Militares da Aeronáutica.
.Art. 40. As peças de uniformes e
equipamentos especiais, consideradas
absolutamente necessárias ao cumprimento de missões previstas em manobras e exercícios, realizadas, em condições reais, bem como em desfiles de
representação da FAB, serão distrlbufdas gratuitamente aos militares
que dela participarem direta, e efetivamente, de acôrdo com Instruçôea
Especiais baixadas pelo Ministro da
Aeronáutica.
CAPÍTULO

Disposições

x
Finais

Art. 41. A movimentação das praças constitui atribuição da Diretoria
de Administração do Pessoal, a qual
compete providenciar para que sejam
mantidos completos ou convenientemente distribuídos os efetivos existentes.
Parágrafo único. Os Comandantes,
Diretor-es e Chefes de Organizações
cujo põsto seja de Oficial-General poderão movimentar Cabos, Soldados e
'ruíretros, nas Organizações que lhes
são subordinadas, dentro das lotações
previstas, dela dando ciência, imediatamente à Diretoria de Administração
do Pessoal.
Art. 42. Por proposta do EstadoMaior da Aeronáutica, o Ministro selecionará uma ou mais Organizações
especialmente incumbidas para recrutar, incorporar e ministrar instrução
aos convocados e voluntários destinados às diversas Organizações da Aeronáutica.
Art. 43. Os pormenores para execução das disposições do presente regulamento constituirão objetos de Instruções baixadas pelo Comandante Geral do Pessoal.
Art. 44. Os casos omissos neste
Regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
CAPíTULO XI

Disposições Transitórias

Art. 45. Ficam mantidas as atuais
subespecíaüdades existentes no antigo
Corpo do Pessoal Subalterno da Aeronáutica que serão ajustadas dentro dos
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Quadros de que trata o § 29 do artigo
29 deste Regulamento, por ato Mímsterial ,

Parágrafo único. O Ministro da
Aeronáutica poderá criar ou extínguír
especialidades ou subespecíalídades julgadas imprescindíveis ou prescindíveis,
mantidos, porém, os direitos assegurados.
Art. 46. Os atuais Sargentos dos
diferentes quadros e subespecialídades, para efeito de promoção, serão
relacionados, obedecendo os seguintes
critéríos:
1) por antigüidade, dentro de cada
graduação, os atuais i-s e 2°s Sargentos;
2) os atuais 39s Sargentos, em Turmas, pela data de diplomação na ~s
cola de Especialistas de Aeronáutica
e, dentro das Turmas, pelo grau final
na respectiva Escola. Quando a .classíflcaçâo final coincidir será aplicado
o previsto no Estatuto dos Militares.
3) os atuais Svs Sargentos que tenham concluído o Curso de Escolas ou
Cursos de Formação, que não seja a
Escola de Especialistas de Aeronáutica, serão relacionados, em ordem decrescente do grau de aprovação, entre
os Sargentos de sua turma que tenham concluído o curso na mesma
data e na mesma Escola ou Curso.
§ 1.0 Os 3°s Sargentos de que trata
o nv 3 dêste artigo, constituem turmas
separadas dos formados pela Escola de
Especialistas de Aeronáutica, mas serão promovidos a 29s Sargentos dentro das vagas fixadas para esta graduação obedecida a antigüidade da
turma e da graduação.
§ 29 Havendo várias turmas de
39s Sargentos formados no mesmo ano,
em Escolas ou Cursos diferentes, essas
turmas serão classificadas em ordem
cronológica crescente de data de conclusão do Curso.
Art. 47. A promoção dos Sargentos
das subespecíalidades de música e de
supervisor de taifa continuará sendo
dentro das vagas fixadas nas respectivas subespecíalídades ,
Art. 48. O Quadro Complementar
de 39s Sargentos, de caráter transitório e de existência limitada, é destinado ao aproveitamento de cabos da
Ativa da Aeronáutica, que vêm servindo sob regime de prorrogação de
tempo de serviço, com permanêneia
na ativa até o limite de idade previsto
em lei e com estabilidade assegurada

de acôrdo com o artigo 52, letra "b"
do Decreto-lei n.s 1.029, de 21 de outubro de 1969.
Parágrafo único. O aproveitamento
dos cabos de que trata êste artigo será
efetivado por promoção à graduação
de 3'? Sargento, na forma que dispuserem normas baixadas pelo Ministro
da Aeronáutica.
Art. 49. Os 3°s Sargentos oriundos
do aproveitamento de que trata o artigo anterior só poderão ser promovidos à graduação imediata se ingressarem nos Quadros regulares do Corpo
do Pessoal Graduado da Aeronáutica,
mediante aprovação em estágio de
aperfeiçoamento organizado pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 50. No aproveitamento, com
promoção, dos cabos a que se refere
o artigo 48, será observado o efetivo
de sargentos, previsto na Lei nc 4.653,
de 31 de maio de 1965.
Parágrafo único. A promoção dos
cabos de que trata êste artigo será
efetuada em vagas, em percentagem
a ser fixada pelo Ministro da Aeronáutica, das destinadas a cursos de
Formação de 39 Sargento, até que, por
lei, seja alterado o efetivo referido
neste artigo.
Art. 51. O Quadro Complementar
de 3°s Sargentos terá extinção gradual
pela transferência para a reserva re~
munerada, reforma, licenciamento ou
ingresso nos Quadros regulares do
Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica de seus integrantes.
Art. 52. As normas de que trata o
parágrafo único do artigo 48 estabelecerão os critérios para o aproveitamento, interstício para matrícula no
estágio de aperfeiçoamento e para inclusão nos efetivos dos Quadros regulares do Corpo do Pessoal Graduado
da Aeronáutica. - Mareio de 'Souza
e Mello, Ministro da Aeronáutica.

DECRETO N° 68.952

DE

20

DE

JULHO DE 1971

Declara de utilidade pública a Assoczeceo Instrutora tatoeumana, com
sede em Olinda, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
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artigo 81, item IIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-64.218, de 1970, decreta:
Art. 1" É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nv 91. de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação
Instrutora Missionária,

com sede em Olínda, Estado de Pernambuco.
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília. 20 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 68.953
JULHO DE 1971

DE

20

DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Hospital Nossa Senhora de
Pompéia, com sede em Viadutos.
Estado do Rio Grande do SUl,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere u
artigo 81, item IH, da Constatuíçâo e
atendendo ao que: consta do Processo
M.J. 39.755, de 1969, decreta:

Art. 1(> É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo Iv da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado oeío Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961 a
Sociedade Hospital Nossa Senhora' de
Pompeía, com sede em Viadutos Estado do Rio Grande do Sul.
'
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfnsdo Buzaid

EXECUTIVO

DECRETO N9 68.954 JULHO DE 1971

DE

20

DE

Concede reconhecimento aos Cursos
de Engenharia de Operação da Escola Técnica Federal "Celso Suc7cow
da Fonseca", GB.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acõrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
tendo em vista o que consta do Processo CFE nc 696-70. do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1\' 11: concedido reconhecimento
aos Cursos de Engenharia de Operaçâo da Escola Técnica Federal "Celso
Suckow da Fonseca" sediada no Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 2° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nv 68.955 - DE 20
JULHO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Casa
de Santo Antônio, com sede em Belo
Horizonte, Estudo de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Jhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
~J-57.333, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 21:1 de agôsto de 1935,
combinado com o artago 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Casa de Santo Antônio, com sede em
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
Earr.ro G. MÉDICI
Alfredo Buesüá

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N." 68.956 JULHO DE 1971

DE

20

DE

Concede à Emprêsa .de Caolim Ltda.
o direito de lavrar pircfiíiia, no
município de Onça
do Pitanguí,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n.s 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n.v 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Emprêse de Caolim Limitada concessão
para lavrar pirofilita em terrenos de
propriedade de Klabim Irmãos &
cta., no lugar denominado Matão,
distrito e município de Onça do Pitanguí, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e um hectares,
cinqüenta e nove ares e vinte e cinco centíares (61,5925 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quinhentos e setenta e
nove metros e setenta centímetros
(579,70m), no rumo verdadeiro de
trinta e um graus e vinte e dois minutos nordeste (31.°22' NE), do canto leste (E) da nova sede 'da Fazenda do Matão e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: trezentos e oitenta e sete metros e trinta centímetros (387,30m), leste (E); setenta
e oito metros e oitenta centímetros
(78,80m), sul (8); cento e sessenta
e seis metros (166,OOm), leste (E) ;
oitenta e três metros e cinqüenta
centímetros (83,50m), sul (8); duzentos e sete metros e dez centímetros (207,10m), leste (E); duzentos 6
trinta e dois metros (232,OOm), sul
sessenta metros (60,00m), oeste (W);
oitenta e oito metros (88,00m), sul
(8); setenta c Um metros e cinqüenta centímetros (71,50m), oeste (W);
cento e treze metros e cinqüenta centimetros (1l3,50m), sul (8); sessenta
c: um metros
(61,00m), oeste' (W);
cento e dezoito metros (118,00m), sul
(8); vinte e sete metros e trinta centímetros (27,30m), oeste (W); duzentos e trinta metros (230,00m), sul
(8); cento e sete metros (107,OOm),

153

oeste (W); quarenta e um metros
(41,00m), sul (8); cento e um metros
e trinta centímetros (101,30m), oeste
(W); quarenta e três metros (43,00
fi), norte (N); cento e três metros
(103m), oeste (W); quarenta e seis
metros e oitenta centímetros (46,80
m) , norte (N); noventa e cinco metros e cinqüenta centímetros (95,50
mj, oeste (W); cinqüenta e seis metros e cinqüenta centímetros (56,50
m) , norte (N) ; cento e quarenta e
sete metros (l47,OOm), oeste
(W);
sessenta e oito metros e cinqüenta
centímetros (68,50m), norte (N); cento e um metros e oitenta centímetros
001,80 m) , oeste (W); trezentos e
quinze metros (315,00m), norte (N);
quarenta e cinco metros (45,00m),
leste (E); duzentos e trinta metros
(230,OOm), norte (N) ; setenta metros
(.70,OOm), leste (E); duzentos e vinte e cinco metros (225,OOm), norte
(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51. 726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n." 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear .
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão SUjeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aniônio Dias Leite Júnior

DECRETO NÇl 68.957 JULHO DE 1971

DE

20

DE

concede à Emprêsa de Águas Nossa
Senhora de Naearé S. A. o direito
de lavrar água mineral, no município de Belém, Estado do Pará.

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

81, item H'I, da Oonstítuíção, nos Lermos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração) , alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:

Art. 19 Fica outorgada à Empresa
de Águas Nossa Senhora de Nazarô
6-. A. concessão para lavrar água mineral, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fonte Nos.
sa Senhora de Nazaré, distrito de Ico

arací, municipio de Belém, Estado do
Pará, numa área de seis hectares, se.
tenta e nove ares e noventa centiares (6,7990 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem Um vértice a vinte metros (20m), no rumo
verdadeiro de sessenta e três graus c
trinta minutos sudeste (63930'SE> do
cante norte (N) da casa de Alb~rt"J
Días Neves e os lados a partir desse
vértdce; Os seguintes comprimentos 6
rumos verdadeiros: oitenta metros
(30m), norte (N); quarenta e-atroa
(40m) , leste (E); oito metros 'Bm)
sul (S); quarenta metros (40m); Ieste (E); nove metros carm, sul (S).
quarenta metros (40m) , leste (E) i
oito metros (3m), sul (S); quarenta
metros (40m), leste (E); oito metros
(Bm) , sul (S); quarenta metros (40
m) , leste (E); oito-metros (8L.}), '3ul
(8); quarenta metros (40m) , Iesce
(E); oito metros (3m), sul (S); quarenta metros (40m) , leste (E); oito
metros (Sm) , sul (8); quarenta me
tros (10m), leste (E); oito metros l8
m) , sul (S); sessenta metros (60m)
leste (E); três metros (Sm) > norte
(N); cinqüenta metros (50m) , leste:

(E); cinco metros (5 m) , norte (N)
cem metros 000 m) , leste (E): cite
metros (8 m) , norte (N); sessenta
metros (60 m) , leste (E); quatro me
tros (4m) , norte (N); sessenta metros
(60 m) , leste (E); cinco metros (!1
m: , norte (N); setenta metros (70
m) , leste {E); cinco
metro: (5mJ
norte (N); setenta metros (70m) , leste (E); seis metros (Sm) , norte CN),
sessenta metros (BOm), leste (E); oitenta metros (30m), sul (S); sessenta
metros <60m) , oeste (W); -quatro me
tros (4 m), sul (S); setenta metros
(70m) , oeste (W); seis metros tsrm
sul (.6); setenta metros (70m) , oeste
(W); seis metros rsrm , sul (S); ~,,_'3~
senta metros (60ni) , oeste (W»); cinco metros (õm) , sul (S)· sessenta
metros (60m), OBste (W); seis metros
(Bm) , sul (8); cem metros
Clüüm)
oeste (W); dez metros OOm), sul
(8); cinqüenta metros (50 m) , oeste
rwj : quatro metros (émr , sul (8);
sessenta metros (60m) , oeste
(PI) :
oito metros (8m), norte (N); quaren
ta metros (40m) , oeste (W); oito metros (Bm) , norte (N); quarenta me
tros (40m) , oeste (W); oito metros
cam) , norte (N); quarenta metros
t40m) , oeste (W); oito metros
m) .
norte (N); quarenta metros (40m).
oeste (W); dez metros (10m), norte
(N); quarenta metros
(40m) , oeste
(W); doze metros 02nif-- norte (N) .
q~arenta_ metros (40m) , ~ste (W);
OIto metros (Sm) , norte (N); quetenta metros (40m) , oeste (W); oito
metros (Sm), norte (N); quarenta
metros (40m) , oeste. Es!;a cone cssão
é outorgada mediante as· conJiçõe.'3
eo?stantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto núme..
to 51. 726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução ns 3, de 30 de abril de
1965, da COmissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica Obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que

ATOS DO PODER EXECUTIVO

'lhe incumbem a concessão para lavrar!
'Será declarada caduca ou nula, na
.rorma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art 4Q As propriedades vizinhas êSdão sujeitas às servidões de solo e
.subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Revogam -se as disposições
'em contrário.
Brasília, 20 de julho ele 1971;
"1509 da Independência e 83Q da
'República.
EMÍLIO G. MÉDICI
AntOnio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 68.958
JULHO DE

DE

20

DE

1971

'Concede à Joel Assumpção, firma ind'ividual, o direito de lavrar scheelita, no município de Santana do
Matos, Estado de Rio Grande do
Norte.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt.go 81, item IIl, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318. de 14 de março de 1967, decre-

'ta:

Art. IV Fica outorgada à Joel As-eumpçáo firma Individual. concessão
para lavrar scheclita em terrenos de
propriedade de Simão Soares Medeiros, José Antônio Medeiros, Manoel
Valdemiro Pereira e herdeiros de
Francisco Gonçalo Macedo, no imóvel
denominado Riachão -ítswítc e r-uniclpio de Santana do Matos, Estado
«o Rio Grande do NOrte numa área
( trezentos e vinte e um hectares,
sessenta e três ares e oitenta e quatr centrares (321,6384 ba: delimltaría
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quatrocentos e trinta e
um metros (431m), no rumo verdadeiro de quinze graus e vinte minutoa
sudeste (159 20' SE), da con-
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fluência do Riacho Bodó e J oazeiro e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros; quatrocentos
e sessenta e um metros (461m) ,
norte (N); cento e sessenta e quatro
metros (164m), oeste (W); trezentos
e cinqüenta e sete metros (357m),
norte (N); cinqüenta metros (50m).
oeste (W); trezentos e quatorze metros (314m), norte (N); sessenta e oito
metros (68m), este (E); cento e cinqüenta e nove metros (159m), norte
(N); duzentos e
cinqüenta e cinco
metros (255m), este (E); trinta e seta
metros (36m), norte (N); duzentos e
treze metros (213m). este (E); trinta
metros (30m), norte (N); duzentos a
cinqüenta metros (250m). este (E)"j
trinta e cinco metros (35m). norte
(N); duzentos e trinta e nove metros
(239m), este (E); trinta e três metroa
(33m), norte (N): duzentos e quarenta e cinco metros (245m), este (E) ;
trinta e quatro metros (34m), norte
(N); duzentos e quarenta e cinco metros (245m), este (E); trinta e quatro
metros (34m), norte (N): duzentos e
sete metros (207m), este (E); vinte
e nove metros (29m); norte (N); duzentos e trinta e sete metros (237m)
este (E); trinta e três metros (33m).
norte (N); duzentos e quarenta e clnco metros (245m). este (E); trinta e
auatro metros (34m), norte (N); trezentos e sessenta e dois metros
(362m),
este
(E) ;
duzentos
e
trinta metros (230m), sul
(8);
trinta e dois metros (32m) , este
(E);
trezentos e quatorze metros
(314m), sul (8); quarenta e cuatro metros (44m) , este (E); trezentos e quarenta e sete metros, ...
(347m). sul (8); setecentos e seis metros (706m). oeste (W); setecentos e
trinta e sete metros (737m). sul (S);
mil e oitenta e nove metros (lOSqm).
oeste (W); trinta e nove metroe
f3Rm), norte (N); seiscentos e vinte
e dois metros (622m), oeste (W).
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726 de 19 de fevereiro de 196:1 e
éh Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, rl::l Comissão Nacional de Energla Nuclear.
Art. 2Q O ooncessionárfo fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Municipio em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outut'ro de 1964.
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Art. 39 Se o
concessionário UM
cumprir qualquer das obrigações que

lhe incumbem a concessão para lavra,
será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.

Art. 41;1 A~ proprfedades víalnhae
estão sujeitas às servidões de ~;o1'J e
subsolo para fins de lavra, na rorn,a
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 59 .1 concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrita nu livro C - Registros dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mínístério das Minas e Energia.

Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília
20 de julho de 1971;
1509 da' Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N(l 68.959
JULHO DE

DE

20

DE

1971

Declara de utiliâcuie pública, para fins
de constituiçáo de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão no
Estado de Gozas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c, dl Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto no 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utlüdade pública, para fins de constituição
de servidão admmistrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 136
(cento e trinta e seis) metros de
largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Bandeirantes, no
município de Aparecida de Goíànía
e a tôrre 34 da lmha de 230 KV
Goíânía Brasília, de propriedade
da Centrais Elétricas de Golás S. A.,
bem como as áreas de terra situadas
na faixa de 93,5 (noventa e três e
meio) metros necessárias ao estabele-

EXECUTIVO

cimento da Unha de transmissão entrea mencionada tôrre 34 e a subestação
de Brasília Sul, no Estado de Goiás,
cujos projetos e plantas no- REX62.566 e REX-57.205 foram aprovados
por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MM:E nc 700.725
de 1971.
Art. 29 Fica autorizada FURNAS Centrais Elétricas S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor de
Ei'URNAS - Centraís Elétricas S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos 0::1
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprtetáríoe das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servtdao, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos Que embaracem ou
causem danos, ínctutdos, entre êles, GS
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 FURNAS - Centrais Elétricas
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias a constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo juctcíal estabelecido no Decreto-lei numero 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
através a Lei nv 2.786" de 21 de maio
de 1956.
Art. 49 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Antõnto Dias Deite Júnior

157

ATOS DO PODER' E:Xe:r.UTI\'O

DECRETO NQ 68.960 JULHO DE 1971

DE

20

DE

Concede à Mineração Paulo Costa
Ltda. o direito de lavrar feldspato
e quartzo, no municipio de São Sebastião da Grama, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TlI, da Constdtuiçâo, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 22
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração>, alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração Paulo Costa Ltda. concessão para
lavrar feldspato e quatzo, em terreno de propriedade de herdeiros de
Ireno Antonio de Oliveira, no lugar
denominado Fazenda Monte Belo, distcíto e munícípío de São Sebastião
da Grama, E-stado de 8. Paulo, numa
área de dezenove hectares sessenta ~
sete ares e setenta e oito centiares
(19,6778 ha) , delimitada por um poJígono irregular, que tem um vértice
a cem metros (100m), no rumo ver-o
dadeíro de zero grau norte (N), da
confluência do Córrego Monte Belo
com o Ribeirão das Almas e os lados
a partir dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
trinta e nove metros e sessenta centímetros (3l:l,66m), norte (N); cem
metros Clüüm) , este (E); quarenta e
quatro metros e trinta e quatro centímetros (44,34m>, norte (N); duzentos e vinte e dois metros (222m), este
(E); cento e setenta e dois metros
(l72m) , sul (8); setenta e sete metros e cinqüenta centímetros (77,50m).
este (E); cinqüenta e oito metros
(58m), sul (8); vinte e seis metros o
quarenta centímetros (2B,40m), este
(E); cinqüenta e três metros e sessenta centímetros (53,60m), sul (S);
vinte e quatro metros e sessenta cen
tímetros (24,6Dm), este (E); cínqüenta e um metros e oitenta centímetros (51,80m), sul (S); vinte e quatros metros e sessenta centímetros
(24,60m), oeste (W); onze metros
(11m), sul (S); vinte e seis metros e
.quarenta centímetros '26,40m), oeste
(W); doze metros (l2,m) , sul (S);
setenta e sete metros e cinqüenta.
.centímetroa (77,50 m) , oeste (W);
trinta e cinco
metros e cinqüenta

centímetros (3S,50m), sul (S); duzentos e vinte e dois metros (222m).
oeste (W); cem metros Clüüm) , sul
(S); cento e cinqüenta e sete metros
e cinqüenta centímetros (157,5Dm) ,
oeste (W); cento e dez metros e trinta centímetros (110,3Dm), norte (N):
quarenta e nove metros e cinqüenta
centímetros (49,SOm), oeste CW>; cem
metros uonmr, norte (N); quarenta
e seis metros (46m), oeste (W); cento
e sessenta e nove metros e dez centtmetros (l69,10m), norte (N); sessenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (65,SOm), este (E); trinta metros e cinqüenta centímetros (30,50
roi, norte (N); oitenta. e sete metros
e cb-qücnta centímetros (87,50m),
este (E). resta concessão é outorgada
medíanl,« as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além 'e outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo UlllCO. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do R~~
gulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução no 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário -fica obrigado a recolher aos cofres públieoa.
na forma da Lei, os tributos devidos ~
União ao Estado e ao Município em
cumpl\mento do disposto na LeI número 4.425, de 8 de outubro de 1964,
Art. 39 Se o concessíonário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos B5 e 66 do Código de Mineração,
Art. 4º Af3 propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo "!
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5º A concessâo de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
i
aonal da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Brasília, 20 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 68.961 -

DE

20 DE

JULHO DE 1971

Regulamenta o transporte coteuoo de
passageiros de caráter interestadual
e internacional por estradas de rodagem.

o Presidente da República, usar to
da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item III, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no artigo
1.0, letra e, e no parágrafo única do
artigo 25, ambos do Decreto-lei D.O
512, de 21 de março de 1969, decreta:
Art. 1.0 É aprovado o Regulamento
dos Serviços Rodoviários Interestaduais e Internacionais de Transporte
Coletivo de Passageiros, que com ('.;~'3
baixa assinado pelo Ministro de Estado dos Transportes.

Art. 2.° âate Decreto entrará em
v1gor na data de sua publicação, Têvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de ~9'lL
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
Mário David Andreazza

REGULAMENTO DOS
RO D O V lAR 10 S,

TADUAIS

E

SERVIÇOS
INTERES-

INTERNACIONAIS,

DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS
CAPíTULO I

Da Competência

Art. 1.0 Compete ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER) planejar, conceder ou anterizar e fiscalizar a execução dos serviços rodoviários, interestaduais e
ínternacíonaís, de transporte oolettvo
de passageiros.
Art. 2.° Não estão sujeitos às disposições dêste Regulamento os serviços realizados sem objetivo comecclal,
por entidades públicas ou partdeulares.
CAPÍTULO

rr

Do Planejamento e da Implantaç(Lo
dos Serviços

~- Art, 3.° O DNER elaborará o :JL.tn'J

dos serviços interestaduais e Interna-

eionais de transporte coletivo de

p~_5-'

sageiros, divulgando-o amplamente,
'Art. 4.° A outorga de concessão cu

autortzaçâo para execução dos servtços proceder-se-á visando ao tnterêsfie público, nos têrmos dêste Regulamento.
Parágrafo único. A oportunidade e'
conveniência do serviço.' para efeito,
de outorga de concessão, serão apuradas pelo exame conjunto dos seguintes fatôres principais:
I - justa; necessidade do transporte, devidamente verificada por levantamentos estatísticos e censítárfos,
adequados e periódicos;
II
possibílidade de exploração
econômicamente suficiente, aferida
pelo coeficiente de .rttlízação adotado na composição tarifária;
III - consideração do mercado de
outros serviços já em execução, concedidos ou autorizados pelo DNER,
ou, nos limites das : espectdvas competências, por órgãos estaduais e
municipais, evitando-se concorrência.
ruinosa ou a redução do aprove'tamento da capacidade da linha, para,
média de coeficientes de uttlizaçã J
inferior ao que tiver sido adotado na
composição tarifária vigorante.
Art. 5.° Considerar-se-á atendido o
mercado de transporte, quando ocoeficiente de utilização do serviço
existente, verificado mediante .irocedtmento PA!,ntistico periódico, não "órsuperior, ('1lI 20% (vinte por ccnor,
ao valor considerado na compostçâotarifária .
§ 1° Os levantamentos estatísticos,
para efeito de verificação do atendimento ao público, serão realizados em
períodos regulares ou, se fôr julgado necessário, excepcionalmente e a
qualquer tempo.
§ 2. 0 Quando não atendido o mercado, poderá ser elevado o númerod transportadoras que o expl.u-am,
obedecidos os critérios de adjudicaçãodispostos neste Regulamento.
Art. 6.° Poderá ser autorizada a cJnexâo de linhas, desde que não importe no estabelecimento de ügaçâo
já executada por linha regular e, a
critério do DNER, não se configure
concorrência ruinosa.
Art. 7.° Quando condições excepcionais derem causa a maior demanda,
não podendo as emprêsas responsáveis pelos serviços satisfazê-la, com
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seus próprios veiculos ou arrenda-tos,
poderá o DNER, enquanto perdurarem tais condições, autorizar, para
atendimento ao público, a execução
por terceiros, de serviços auxiltarea
€' viagens especiais.
CAPíTULO III

Do Processo de Adjudicação
dos Serviços

Art. 8.° A concessão dos serviços
Iar-se-á mediante concorrência e sob

contrato firmado com o vencedor ou
05 vencedores da licitação.
Art. 9° A concorrência será reaüzada decorrido o prazo mínímo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação do resumo do edital respectivo.
no Diário Oficial da União e em jornais editados nas comunidades terminais da ligação objetivada ou, na
falta dêstes, nos das Capitais dos
Estados a serem interligados, com a
indicação de onde os Interessados poderão obter o texto integral e as informações necessárias.
Art. 10. O edital de concorrência
disporá sôbre:
I - local, dia e hora da realização da concorrência;
II - autoridade que receberá ae
propostas;
III - forma e condições de apresentação da proposta e, quando exígidos, o valor e forma de depósitos e
devolução da caução;
IV - planejamento da ligação, condições e características do serviço, especificando por quantas transportadoras será explorada; número de verculos para sua execução: itinerário,
terminais, secções e pontos de parada"

V-

capital integralizado mtrnmo;
VI - organização administrativa
básica exigida, considerada sua existência ou projeto, com a obrigação
de cumpri-lo no prazo fixado;
VII - condições mínimas de guarda e manutenção do equipamento, Inclusive de serviços mecânicos próprios
ou contratados, com capacidade para
atender à frota nos pontos terminais e, quando exigidas, em pontos
de apoio intermediários;
VIII - características dos veículos;
IX - prazo para ímcío dos sei viços,
X - critério de julgamento da ncrtação:
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XI - outras condições, visando a
maior eficiência e comodidade nos
serviços;
XII - local onde serão prestadas
Inrormações sôbre a conoorrêncta,
Art. 11. Ocorrendo empate no
julgamento, observar-se-ão os seguintes critérios para escolha do vence..
dor, na ordem de preferência em que
se apresentam:
I - exploração de linha entre os
terminais da nova ligação, por outro
itinerário;
II - exploração de linha outorgada
pelo DNER, cobrindo em maior parte
o itinerário da nova ligação;
III - exploração da linha outorgada por órgão estadual, cobrindo, em
maior parte, o itinerário da nova Iígaçao;
IV - sorteto .
Parágrafo único. Na hipótese ce
concorrência para ligação anteriormente servida por secção, dar-se-á
preferência, em igualdade de condições, à transportadora que já venha
realizando o serviço secclonado e, em
caso de empate, à mais antiga.
Art. 12. Independem de concorrência:
I - os serviços auxiliares;
II - os serviços complementares:
III - os serviços adjudicados, pelo
regime de autorização, assim entendidos:
a) a linha, para cuja exploração,
em caso de duas concorrências, realizadas no periodo de 90 (noventa)
dias, não se apresentarem licitantes,
hipótese em que, dentro de 6 teetsi
meses subsequentes à segunda concorrência, poderá ser autorizada a
quem primeiro a requerer, desde que
satisfaça as exigências formuladas no
segundo edital;
b) a linha pioneira, a ser executada por estradas de características rudimentares, que não permitam a utilização do veículo-tipo, prescrito neste Regulamento, ligando regiões não
atendidas por outros serviços rodoviários, cuja adjudicação será deferida
à transportadora que lhe requerer a
exploração, atendidas as condições
mínimas a serem sattsfeítas e desde
que, dada ao seu requertmento a publicidade determinada pelo artigo 9°,
não se apresente, no prazo de 30
(trinta) dias, outra transportadora
para sua execução, realízando-ee, todavia, concorrência, se tal ocorrer.

1;;0
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IV
As seguintes modrncaçôes
nos serviços:
a) fusão de linhas interestaduais
exploradas pela mesma transportadora por período supertor a 2 (doíaj
anos: quando exclusiva nas linhas a
se fundirem e não houver outra transportadora explorando a linha resultante, desde que, a critério do DNER,

não ocasione concorrência ruinosa a
outra transportadora que execute. <.J.
mesma ligação, por outro itinerário
e, ainda, sem prejuízo do atendimento dos mercados intermediários;
t» prolongamento de linha pela
transferência de um dos seus terminais, desde que venha sendo explorada, pelo menos, há 2 (dois) anos, e

o local do nõvo termtnal, não reunindo condições de mercado de transporte auto-suficiente, constitua, todavia, fonte secundária do sistema
da linha a ser prolongada e se encontre dentro da área de mneencie
do terminal, dêle não distando mais
de 20% (vinte por cento) da extensão do itinerário original;
c) encurtamento
de linha, pela
transferência dos respectivos termínaís, para localidades que sejam ponto de secção da linha original, pelo
menos, há 2 (dois) anos, desde que a
localidade onde esteja situado o terminaI antigo não fique privada de
transporte, ainda que indireto e dai
não resulte, a crttérto do DNER, concorrência ruinosa para outras ligações regulares;
d) alteração de itinerário em decorrência de impraticabilidade do itinerário aprovado ou entrega ao trânsito de nova estrada, ou trecho melhorado, atendido o disposto nos artigos 15 e 16.
Linhas internacionais (ArtiV go 101).
Art. li!. Os requerrmentos para aa
modificações de serviços especificados
no item IV do artigo anterior, deverão conter, conforme o caso:
I - número de registro da transportadora;
H - os terminais da linha e pontos de secção, seu Ittnerarto e as localidades situadas na seu curso;
IH - os seccíonamentos e t.oranoe
pretendidos;
IV - os pontos de parada;
V - outros serviços rodovíaríos que
sirvam, direta ou indiretamente, ao
mercado de transporte objetivado;
VI - quantidade de veículos a serem utilizados;
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VH - croquis do itinerário, assinalando os pontos terminais, d.e eccctonamentos e de parada existentes, bem
como os pretendidos.
Art. 14. A adjudicação de Itnha
pioneira, ou a sua outorga a vencedora de concorrência para tanto realizada, se fará mediante assinatura
de 'I'êrmo de Obrigações, estanelecendo, com a expedição de Cert.íft..
cado de Autorização, a sua outorga
a titulo precário, enquanto as estradas utilizadas não adquirirem padrão
técnico que permita a execução de
serviço regular, quando, então, se
satisfatoriamente explorada, a critério do DNER, será automaticamente
transformada em concessão, firmando-se o contrato respectivo, nos termos do artigo 18.
Art. 15. Quando a alteração do
itinerário decorrer da sua ímpraticabilidade, a transportadora, enquanto
não se verificar o restabelecimento,
executará o serviço pelas vias de que
dispuser, fazendo imediata comunicação ao DNER, do ocorrido.
Art. 16. A alteração de ítdneràrto
decorrente da entrega ao tráfego de
nova estrada ou trecec melhorado,
que possibilite o atendimento mais
confortável ou econômico ao usuarío,
garantirá à transportadora, mantidos
os terminais anteriores, a concessão
de linha pelo nóvo itinerário desde
que: .
1 - desista, expressamente, da exploração da linha pela itinerário anterior;
H se obrigue, quando se tratar
de linha seccionada, a também executar o serviço pelo itinerário anterior, até que o atendimento das localidades Intermedíárlas esteja assegurado, seja por adaptação das características de linhas porventura exrstentes, seja pela implantação de novas linhas;
IH - não se estabeleça, com a aI..
teração do percurso, a exploração alo'
mercados intermediários já servidos
por outras transportadoras, ou que,
Isoladamente, permitam a implantação de novos serviços.
Art. 17. Para a assinatura do
contrato de concessão, deverá a
transportadora vencedora da concorrência apresentar, no prazo que propôs para início do serviço;
I - apólice de seguro de -responsabilidade civil;
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II - certificado do registro cios veiculas (artigo 108 do Regulamento do
Código Nacional de Trânsito);
Hl - documento expedido per autoridade competente, autorizando 05
pontos de embarque e desembarque
de passageiros, nas secções, agéncíae
e terminais, ou prova de que haja rt::~
querrco, a menos que ja sejam hemologados ,

Parágrafo único. A não apresenta-

çâo dêsses documentos, no prazo pro-

posto, implicará a automática
classificação da vencedora, com
da da caução, convocando-se,
prestação do serviço, a r-mprêsa
na concorrência, Se classificou
diatamente após.

desper
para
que.
ime-

Art. 18. Apresentada. a documentaçâo referida no artágo anterior, será firmado, com observância do disposto no artigo 19, contrato de concessão, pelo prazo de 20 (vinte) anos,
renovável pelo mesmo prazo, desde
que, entre 24 (vinte e quatro) e 12
(doze) meses antes da data da expíração, a concessionária obtenha, para
tanto, decisão favorável do DNER.
Art. 19. Obedecidas as normas
gerais dêste Regulamento, do cor..trato
de concessão constarão, obríga.tórtamente, cláusulas que determinem:
1 - condições de exploração de
linha;
II - quais os bens reversíveis ao
término da concessão, mediante justa indenização;
III - valor do investimento.
IV - constituição de reservas para
depreciações e fundo de renovação do
material;
V - critério para índenízação, em
caso de encampação;
VI - atendimento pelo concesstonárro, de requisição do DNER, para
exploração dos serviços interestaduais
de passageiros, em casos de urgência
e para satisfazer emergências de
atendimento, resultantes de motívoa
de rõrca maior. A indenização doe
serviços prestados será fixada pelo
DNER, obedecido o preço tarifário
e justa remuneração dos custos extraordinárfosv se houver.
VII - possibilidade de utilização
temporária e compulsória pelo DNER,
dos bens da concessionária, em consequêncía de ter ela incorrido em
qualquer das hipóteses de cassação.
previstas no artigo 75 dêste Regulamento. A intervenção aquí prevista
terá como finalidade assegurar a regularidade dos serviços de transporte
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até que se outorgue nova concessão
e decida o DNER pela encampaçâo
ou restituição dos bens da emprêsa
cassada. Poderá, também, o DNER
requisitar, nesse caso, bens e serviços de outra emprêsa para. regular!..
zar a prestação de serviços de transporte, ficando o custeio da despesa a
cargo da emprêsa sob' intervenção.
Parágrafo único. Firmado o con..
trato de concessão, será:
I - expedida ordem para início do
serviço;
11 - emitido Certificado de Concessão, para afixação) obrtgatóría noe
terminais, nos pontos de secção e,
em lugar visível, no. interior dos veículos' especificando as características do serviço.
Art. 20. Condicionar-se-á a concessão a um período de expertêncra
de 2 (dois) anos, a título de observação da conduta administrativa "l
técnico-operacional da concessionária.
~ 1° Durante esse prazo, compro"
vada, em processo regular a incapacidade admínistratlva e técnicooperacional da concessionária, o contrato poderá ser rescindido. não dando
direito a indenização de qualquer espécie.
~ 2° Da decisão do Diretor de Operações do DNER, que determinar, no
curso ou : ao têrmo do período de
experiência, a rescisão do contrato
de concessão, caberá recurso, com
efeito suspensivo, para o Díretor-Geral do órgão, deferindo-se, para tanto, à concessionária, vista do precesso e 30 (trinta) dias de prazo, contados da notificação daquela declsâo.
Art. 21. Mediante prévia autorização do DNER, poderá a transportadora transferir a concessão, desde quo
vencido o período experhnental estabelecido pelo artigo 20 e comprovada a idoneidade técnico-financeira da
concessionária.
Art. 22. Na mesma ligação, pelo
mesmo itinerário, não poderão ser
concessionárias transportadoras que
tenham vinculos de interdependência.
Parágrafo umco. Configurar-se-à
interdependência, quando:
I - uma das transportadoras, por
si, seus sócios, cônjuges ou filhos menores, fôr titular de mais de 50%
(cinqüenta por cento) do capital da
outra;
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II - a mesma pessoa exercer 81multâneamente, nas transportadoras,

funções de direção, seja qual fôr o

título ou denominação.
CAPÍTULO IV

Do Registro das rrameoortaaoros
Art. 23. Para 0:5 fins previstos
neste Regulamento, o DNER manterá
registro das empresas transportadoras, que ficarão obrtgadae a apresentar a seguinte documentação mínima:
I - Instrumento constitutivo, arquivado na repartição competente, do
qual conste, como um dos objetivos,
a exploração do transporte coletivo de
passageiros, e que comprove a disposíçâo de capital, no mlntmo, igual ao
valor de 3 (três) veiculas-tipo adotado na composição ta"rifária vigorante

e integralizado, pelo menos, em 50%
(cínquenta por cento);
II - titulo de identidade do proprietário, se a firma fôr individual e
dos diretores ou SÓcios-gerentes,
quando se tratar de sociedade;
UI - documento que comprove
não terem sido definitivamente condenados o proprletárro, quando firma individual, e os diretores ou sócios-gerentes, quando se tratar de sociedade, pela prática de crime cuja,
pena vede, ainda que de r-iodo temporário, o acesso a. funções ou cargos públicos. de crrrnea de prevarrcação, falência culposa. ou rraudulenta, peita ou suborno, concussão
ou peculato, contra a economia popular e a fé pública;
IV - prova de propriednde de, no
mínimo, 3 (três) verculos-tápo:
V - provas de regularidade fiscal.
trabalhista e previdenciária.
'3 1° A comprovação da Jnexístência de antecedentes criminais, exigida no item lI! dêste artigo, farse-á por certidões fornecidas pelas
autoridades competentes dC5 leI';; ís
onde tiverem domícillc os proprtetarios, diretores ou sócios-gerentes, nos
últimos 5 (cinco) anos.
~ 20 Os documentos constantes dos
itens IV e V dêste artigo deverão ser
atualizados anualmente.
§ 30 Qualquer alteração no capital
social, ou na direção da transportadora. deverá ser comunicada, dentro
de 30 (trinta) dias seguintes, ao respectivo registro, observada o disposto
nos itens l, II e IH dêste artigo.

CAPíTULO V

Da Remuneração dos Serviços

Art. 24. Na fíxação das tarifas do
transporte coletivo de passageiros,
baseada em serviços operacionais efícientes, serão ccnaíderados, em todos
os seus componentes, o custo operadona] dos serviços e a Justa remuneração do investimento.
Art. 25. Periodicamente serão reexaminadas as tarifas e, se tiver
ocorrido majoração. dos custos integrantes da ccmposlção tarrtàrta, proceder-se-á ao reajuste tarífátro, publícando-se os novos coeffcíentes .
Art. 26. Para possibilitar a coleta
uniforme dos dados neccasartos à elaboração da composição tarifária, poderão ser estabelecidos planos-padrão
de contas para escrituração das transportadoras e modelos de impressos
para registros.
Art. 27. AE transportadoras SêLO
obrigadas a fornecer:
I - até 31 de julho de cada ano,
o balanço e a conta de lucros e perdas do exercício antertcr, devidamente legalizados;
II - os dados estatísticos solicitados;
UI - os elementos contábeis índíspensáveis ao cálculo tarnárío.
Parágrafo único. Sempre que julgado necessário, poderá ser efetivado exame da escrituração da transportadora, para verificação da exatidão das informações prestadas.
Art. 23. Os bilhetes de passagem
serão emitidos, pelo menos, em duas
víes, uma das quais se destinará ao
passageiro e não poderá ser recolhi, da pela transportadora, senão em caso
de substituição.
Art. 29. Ressalvadas as hipóteses
previstas em lei, é vedado o transporte de passageiros sem emissão do
bilhete de passagem correspondente.
ou de pessoal da transportadora. sem
passe de serviço.
Art. 30. Constarão obrigatoriamente das passagens:
I - nome, enderêço da transportadora e seu número de registro no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGCMF);
H - número do bilhete, série e
eubséríe da numeração, conforme o
caso;
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IH ~ local e data da -míssão:
IV - data e horário da viagem;
V - número da poltrona;
VI - origem e destino da víagem ;
VII - preço;
VIII - nome da emprêsa impressora do bilhete e número do recpectivo registro no CGCMF.
§ 1" Para as linhas com cara..c-terísticas semelhantes ás urbanas, os
bilhetes poderão ser simplificados,
desde que mantidas as condíçôes necessárias ao contrôle e estatística.
§ 2" Antes do horário de partida,
as transportadoras aceitarão desistência das viagens, com a devolução
da importância paga, observados, tedavia, os seguintes prazos:
1 - 6 (seis) horas, nas linhas com
percurso inferior a 100 (cem) quilômetros;
II - 12 (doze) horas, nas Unhas
com percurso entre 100 (cem) e 500
(quinhentos> quilômetros;
IH - 24 (vinte E: quatro) horas,
nas linhas com percurso entre 500
(quinhentos) e 1000 (mil) quilômetros;
IV - 48 (quarenta e oítoj noras,
nas linhas com percurso superior a
1000 (mil) quilômetros.
§ 3" O prazo de validade dos bilhetes de passagem é indeterminado,
podendo, todavia, -as transportadoras,
se verificado aumento de preço, reajustá-lo na ocasião da viagem, quando emitidos com data de utdlízação
em aberto.
Art. 31. E' vedado cobrar do passageiro qualquer ímportãncfa além do
preço da passagem, exceto as taxas
oficiais diretamente relacionadas com
a prestação do serviço, cujo valor seja fixado de maneira uniforme, por
critério de utilização, independentemente do percurso ou preço da passagem.
§ 1" Independentemente ao seguro
de responsabilidade civil, as transportadoras são obrigadas a proporcionar seguro facultativo de acidente
pessoal, por conta do interessado, emltdndo o respectivo comprovante em
separado do bilhete de passagem.
§ 2" As importâncias referidas neste artigo s6 poderão ser cobradas elepois de homologadas e autorizadas
pelo DNER.
Art. 32. A venda das passagens
será efetivada direta e obrlgatóríamente pela transportadora, quer se
faça em suas agências, quer em es-
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taçôes rodoviárias, salvo quando eíetuadas por empresas de turismo ou
agências de viagens autorizadas.
Parágrafo único. E' permitida a
venda de passagens no pr6prio veíeulo, ao longo do itinerário.
Art. 33. No preço da passagem
compreende-se, a titulo de franquia,
o transporte obrígatórío e gratuito de
um volume na bagageira e de outro
no porta-embrulhos interno, observados os seguintes limites:
I - pêso
a) na bagageíra - 25 (vinte E: cínco) quilogramas;
b) no porta-embrulhos interno ~ ~
(cinco) quilogramas;
II ~ valor: 2 (dois) salários mlntmos, considerado o de mais elevado
valor no pais.
§ 1" As transportadoras 56 serão
responsáveis pelo extravio dos volumes transportados nas bagageiras, Sob
comprovante e até o limite do valor
fixado no item II uêste artigo.
§ 2" Excedendo o pêso -te sua bagagem o limite fixado no item I, pagará o passageiro, pelo transporte de
cada quilograma de excesso, 1% (um
por cento) do valor da passagem,
condicionada a prestação .lêsse transporte à disponibilidade de espaço nas
bagageíras ,
§ 30 Garantida a prioridade de espaço nas bagageíras, para a condução dos volumes dos passageiros e
das malas postais, a transportadora
poderá utilizar o espaço remanescente no transporte de correspondência
agrupada e encomendas.
§ 4" O passageiro, para ter ctrcítc
a indenização do easo de dano ou
extravio da bagagem, cujo valer exceda o limite da franquta, ficará obrigado a declará-lo e a pagar prêmío
para cobertura do excesso.
§ 5" Para os fins do parágrafo anterior, as transportadoras são obrtgadas a proporcionar segura especifico.
Art. 34. Nenhuma transportadora
direta ou indiretamente, por si, ou
por seus prepostos, agentes ou Intermediários, ainda que emprêsa de
turismo ou propaganda, poderá conceder descontos, abatimentos, ou
qualquer tipo de redução sôbre as tarifas,nem distribuir prêmios, com
ou sem sorteio que, a critério do
DNER, importem em concorrência
desleal ou ruinosa.
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Parágrafo único. O pagamento de
comissão pela venda de passagens,

superior a 7 0/ n (sete por cento) do

respectivo valor, é considerado redução indireta de tarifa e sujeitara a
transportadora às mesmas penalidades

previstas para alteração dos preços
de passagem.
Art. 35. E' vedado às transportadoras fracionar os preços das passagens, sem a competente autorização.
CAPíTULO VI

Da Execução dos Serviços
SEÇÃO I

Do Regime de Execução

Art. 36. Os serviços serão executados conforme padrão técnico-operacional estabelecido pele DNER e mediante viagens ordínarrns e extraordinárias, ou múltiplas.

Parágrafo único. Explorando mais
de uma transportadora a' mesma ligação, serão estabelecidas faixas, visando a disciplinar a distribuição dos
horários.
Art. 37. As transpnrtanoras coser.
varão os horários e itinerários aprovados conduzindo as passageiros e
respectivas bagagens ao ponto de
destino.
Parágrafo único. E' vedado o <>.( essa à localidade situaria fora do eixo
rodoviário percorrido peja linha, salvo se existir ponto de seção préviamente aprovado.
Art. 38. Os horàrros ordínáríos
poderão ser alterados, aumentados e
diminuídos, ex oittcio ou a requerrmento das transportadoras.
Art. 39. As interrupções ou retardamento das viagens, exceto quando
decorram de fenômeno natural que
haja causado más condições de tráfego. ou provenham de ação da autoridade, darão direito ao passageiro.
por conta da transportadora, à alimentação e pousada, quando tõr o
caso, nas condições estabelecidas em
normas complementares.
Art. 40. No ca.so de interrupção
de viagem, a transportadora rlcará
obrigada a provldenetar -netos imediatos de transporte para os passa-geiros.

EXECUTIVO

Parágrafo único. O cumprimento
dessa obrigação não exime a transportadora das penalidades a que estiver sujeita.
Art. 41. O DNER fixará o tempo
mínímo de duração das viagens e de
suas etapas, o número e o tempo das
paradas.
Parágrafo único. O reabastecimento dos veículos, durante es VIagens, far-sa-á nos pontos de parada
aprovados.
Art. 42. Para segurança e normalidade das viagens, 8S transportadoras
são obrigadas a dispor de serviços de
manutenção e socorro. próprios ou
contratados, nos termmaás de linha e
em ponto de apoio
intermediários,
que não distem entre si, ou lias terminais, mais de '100 (quatrocentos)
quilômetros.
Art. 43. Quando circunstâncias de
fôrça maior ocasionarem a interrupção dos serviços. a transportadora ficará obrigada a comunicar imediatamente o ocorrido a. físcallzação, especifícando-Ihe as causas e comprovando-as, quando necessário.
Art. 44. A requerimento da transportadora, ou ex Djjiczo, poderão ser
estabelecidas:
I alteração parcial do itinerário. em determinado serviço e em
certos períodos, ou horàríos, sem .prejuízo do atendimento ao mercado
efetivo e a fim de servir mercado de
transporte subsidiário que não comporte o estabeleciment-o de serviço
autônomo;
TI - viagens parciais cobrindo seccíonamentos, nos casos de maior demanda desde' que não exista linha
regulal: executando a mesma ligação
e até que esta se revele mercado autônomo;
I'II - realização de viagens diretas, em linhas secclonadas, inexistindo linha regular. sem prejuízo dos
horários ordinários já estabelecidos,
consideradas tais viagens serviço complementar;
IY - a execução de serviço complementar, de características especiais
fixadas pelo DNER, utilizando veículos com poltronas-Ieíto.
Parágrafo único. As autorizações
conferidas nos têrmos dêste artigo,
de caráter transitório e complementar, não implicam o reconhecimento
de concessão independente.
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Art. 45. Será admitida e reconhecida como auxiliar do transporte coletivo de passageiros a execução autônoma de apoio rodoviário, consistente na prestação, sem prejuízo de
outros, que dependerão de prévia
aprovação do DNER, dos seguintes
serviços:
l-para os veículos:
a) socorro nas rodovias, executado
por equipamento apropriado;
b) assistência mecânica de revtsão,
e reparo;
c) manutenção em geral;
a, guarda;
II - para os passageiros:
a) refeições e lanches;
b) local para uso gratuito dos que
conduzem suas refeições'
c) instalações sanitáriàs;
d~" outras instalações
vis-ando ao
contorto e bem-estar dos passageiros'
e) comunicações 'telefônicas urban,as e interurbanas, sempre que posstvel:
TIl - para as transportadoras:
a). veículos para condução dos passageiros, em ca-so de interrupção da
VIagem resultante de acidente ou avaria'
b') edificação, que disponha de plataforma e cobertura para os veículos
oferecendo condições de segurança e
comodidade para o embarque e de..
sembarque dos passageiros'
c) guichês para venda' de passagens;
d) escrltóríoa para administração;
e) depósitos para almoxarifados;
f) dormitórios e refeitórios para motoristas e outros prepostos;
g) assistência técnico-operacional
visando a regularidade e a segurançà
da viagem;
h) telecomunicação.
Art. 4013. As emprêsas de prestação
de apoio rodoviário deverão requerer o
reconhecimento ao DNER, apresentando e renovando anualmente:
1 ~ contrato ou estatutos sociais;
Ir - lccalizaçâo e plantas de seus
prédios;
liI - relatório descritivo de suas
instalações;
IV - relatório sôbre os serviços
que prestará;
V - relação do equipamento de
que disponha, especialmente veiculas
de qualquer natureza.

Art. 47. O reconhecimento de emprêsa de apoio rodoviário dar-se-á,

apenas, para efeito de registro e físcalízaçâo de suas atividades, não estabelecendo qualquer relação contratual, e. se verificado não atender à
finalidade a que se destina, será cancelado.
Art. 48.. A celebração de contrato
de locação de serviços com emprêsa
de apoio rodoviário, devidamente re~
conhecida, fará prova, conforme o
caso, do cumprimento das exigências
previstas:
I - no item III do artigo 17;
TI ~ no item VII do artigo 10 e artigo 42;
III - no artigo 49 e seu parágrafo
único.
Parágrafo único. O contrato a que
se refere êste artigo, nas concorrências ou no caso de execução de serviço por qualquer outra forma admitido valerá, também, como prova da
disponibilidade de ônibus de reserva,
desde que localizados os veiculos nos
pontos de apoio determinados e Sej am êles do tipo previsto.
SEÇÃo

II

Dos Terminais e dos Pontos de
Parada

Art. 49. O DNER somente homoIogará, Para utilização pelas ligações
interestaduais e internacionais. os terminais e os pontos de parada que oíereçam requisitos mínimos de seguzança, higiene e confôrto.
Parágrafo único. Para êsse fim, a
transportadora fornecerá, no que diz
respeito aos pontos de parada, salvo
se já homologados, relatório descritivo de suas instalações e os elementos de confôrto oferecidos aos passageiras.
Art. 50. É vedada às transportadoras propaganda nos terminais e pontos de parada, não se considerando
como tal as informações sôbre os serviços e outras de interêsse público.
SEÇÃO III
Do Pessoal das Transportadoras

Art., 51. As transportadoras adotarão processos adequados de seleção e
aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente dos elementos que desempenhem atividades relacionadas
com a segurança do transporte.
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O DNER poderá exigir

o afastamento de qualquer preposto,
que, em apuração sumária, assegurado o direito de defesa, fôr considerado culpado de grave víolaçâo de

dever previsto neste Regulamento.
Parágrafo único.

O

afastamento

poderá ser determinado imediatamente, em caráter preventivo, até o prazo
máximo de 30 (trinta) dias, enquanto

se processar a apuração.

Art. 53. O' regime de trabalho da
tripulação dos ônibus, observado o

disposto nas leis trabalhistas, será
regulado em normas complementares.
Art. 54. O pessoal das transportadoras, cujas atividades se exerçam
em contato permanente com o público, deverá:

I

~

conduzir-se com atenção e ur-

banidade;
II
apresentar-se corretamente

uniformizado e identificado em serviço;
III - manter compostura;
IV - dispor de conhecimento sôbre as rodovias percorridas e localidades servidas pela transportacora, de
modo que possa prestar informações
aos passageiros sôbre itinerários, tempo de percurso e dístáncía .
Art. 55. Sem prejuízo do cumprimento dos demais deveres previstos
na legislação de trânsito e no artigo
54 dêste Regulamento, os motoristas
são obrigados a:
I - dirigir o veiculo, de modo que
não prejudique a segurança e o conIôrto dos passageiros;
II - não movimentar
o veiculo
sem que estejam fechadas as portas
e saídas de emergência;
I I I - esclarecer polidamente ca
passageiros, quando parado o veiculo.
sôbre horários, itinerários, preços de
passagem e demais assuntos cor: elatos;
IV - não fumar quando em atendimento ao público;
V não ingerir bebida alcoólica
em serviço, ou quando estiver próximo o momento de assumi-lo;
VI - não se afastar do veículo
quando do embarque e desembarque
de passageiros;
VII - Indicar aos passageiros, se
solicitado, os respectivos lugares:
VIII - diligenciar a obtenção de
transporte para os passageiros, nu
caso de interrupção de viagem;

EXECUTIVO

IX - providenciar refeição e pousada para os passageiros, na hipótese
de atraso da viagem, nos casos previstos no artigo 39;
X prestar à f'íscaüzação os esclarecimentos que Jhe forem solicitados;
XI - exibir à ríscalízaçao, quanco
pedidos, ou entrega-los, contra rccrbo, o documento de habilitação, a licença do veículo e outros que forem
regularmente exigíveis.
Art. 56. Os despachantes, alem de
deverão diligenciar no sentido de que
observarem o disposto no artigo 54,
o veiculo esteja em condições de ser
liberado no horário autorizado.
Art. 57. Os demais componentes
da tripulação do veículo, além de observarem o disposto no artigo 54, deverão:
I - auxiliar o embarque e rtesembarque dos passageiros, especialmente crianças, senhoras e pessoas idosas
e as com dificuldades de locon: ação;
II diligenciar pela manutenção
da ordem e limpeza no veiculo;
III - proceder ao carregamento e
à descarga da bagagem. salvo nos terminais. agências e paradas que dtsponham de pessoal próprio;
IV colaborar com o mctortsta
em tudo que diga respeito à comodidade, segurança dos passageiros e
regularidade da viagem;
V - não fumar, quando vem atendimento ao público;
VI - não ingerir bebida alcoólica
em serviço, ou quando estiver próximo o momento de assumi-lo;
VII - alertar os passageiros, para
evitar o esquecimento de objetos no
veiculo, entregando-os, caso tal se »ertfique. à administração da transportadora.
Art. 58. .rusnüca-se a recusa de
transporte ao passageiro, quando:
I - em estado de embriagnea:
II - portador de aparente mcléstta
contagiosa;
lIr - demonstrar comportamenl.o
incivil;
IV - em trajes
manifestamente
impróprios ou ofensivos à moral pública;
V
comprometer a segurança, o
confórl.c e a tranquilldade dos de-

mais pussageíros:
VI - a lotação do veículo estiver
completa.
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SEÇÃO IV

Dos Veículos

Art. 59. Serão ut'Itzados, nos serviços de transporte Interestadual e
internacional de passageiros, veículos
tipo õntbus, com capacidade mínima
de 2fi r vinte e seis) lugares, dotados
de poltronas reclínáveís. observadas
outras características e específícaçôes
técnicas fixadas pelo DNER.
§ 10 A utilização de veículos com
mais de 10 (dez) anos de Iabrícacão
não poderá ultrapassar 20% (vinte
por cento) da frota.
§ 20 Em serviços cuja distância entre os terminais pão ultrapasse 75
(setenta e cinco) quilômetros, poderá
ser autorizada a utlhzação de veiculo com poltronas não reclináveis .
§ 39 Implemento
visando ao confôrto dos passageiros, como poltronas-leito, sanitários e outros, podem
ser exigidos ou admitidos pelo DNER.
nabendo-Ihe especificar, em cada ea1:0, as condições mínimas necessárias,
inclusive quanto à redução do número de lugares.
§ 4° Em casos excepcionais, a critério do DNER, constdet ada a rodovia
e o mercado de passageiros, poderá
ser autorizada, até que cessem os motdvos determinantes e, se comprovada
a impossibilidade ou inconveníêr.cía
da adoção do veículo ~lPO. a utilização de outro com características inferiores às estipuladas, 811 de menor
capacidade.
Art. 60. Anualmente e sob pagamento cos emolumentos fixados, procederá o DNER à vístorta ordinária
nos veículos, para verrf'Icaçãc das
suas condições, perante as exigências
legais e regulamentares,
§ L" Aprovado o veículo. será expedido Certificado de Vistoria, válido
em todo território nacional, pelo perfodo de 12 (doze) meses, a ser ríxado em seu interior, em lccal de fácil
inspeção.
§ 2.0 Ao veiculo portador de certtücado de Vistoria, será facultado o
tráfego em qualquer das Imhas exploradas pela transportadora.
§ 3.0 Independentemente da vtstofia ordinária de que trata este artigo,
poderá o DNER, em qualquer época
e sem ônus para a transportadora,
realizar inspeções e vistorias nos vetculos, ordenando-lhes, se íõr o caso,
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a retirada de tráfego, até que seja.
reparado e aprovada em nova vistoria.
§ 4." Em casos espectats e quando
formuladas, em vistoria, exigências
que nao impeçam a utilização do veículo, poderão ser expedidos certificados provisórios, com validade por
prazo determinado.
§ 5.° Não será permitida, em qU~I
quer hipótese, a utilização em servaço, de veiculo que não seja portador
de certificado válido de vistoria.
Art. 61. às disposições de côres,
logotipo e símbolo utilizados nos veiculas, serão obrígatõrtamente diferenciados e aprovados para, cada, transportadora, instruidos os respectivos
pedidos com desenhos, projetos e relatório descritivo.
Art. 62. Nos veículos, sõmente serão admitidas inscrições em lugares
pré-fixados e aprovados pelo DNER.
Parágrafo único. Será obrigatória,
no interior dos veiculas, a colocação,
em lugar visível, de quadro c-un o
nome de cada um dos membros da
tripulação.
Art. 63. Além dos exigidos pela Iei.íslacão de trânsito, os veículos deverão estar equipados com os seguintes implementos:
I - lâmpadas e fusíveis sobressalentes;
II - pneu sobressalente em bom
estado e não recapado:
IH - ferramentas para reparos
mecânicos ligeiros;
IV - caixa de socorro médico urgente, obrigatório ou não, segundo
exija o DNER, em funcão do percurso desenvolvido pela ltnhe.:
V - lanterna elétrica manual.
Art. 64. A Fiscalização poderá ordenar a limpeza, reparo ou substituiçe, do veiculo que não se apresental', para início da viagem, em boas
condições de higiene, funcionamento
e segurança.
Art. 65. Não será permitido o
transporte de passageiros em pé, salvo em caso de socorro por acidentes
Ol~ avaria e nas linhas com percurso
inferior a 75 (setenta to cinco) quilômetros, quando, para tanto, haja autorização expressa.
Art. 66. O DNER manterá permanentemente atualizado o registro dos
veículos das transportadoras.
I
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Art. 67. Os veículos utilizados nos
serviços de turismo terão características próprias de identificação.
CAPíTULO VII

Das Infraçôee e das Penalidades
Art. 68. As infrações dos preceitos
dêste Regulamento sujeitarão o infrator, conforme a gravidade da falta, às seguintes penalidades:
I -

multa;

II - advertêncía.;
ur - suspensão da execução da
linha;

IV - cassação
autorlzação ;

da

concessão ou

V - declaração' de inidoneidade.
Parágrafo único. Quando da prática da infração resultar ameaça à
segurança dos passageiros, s et: á,
quando cabível, e sem prejuízo' da
penalidade aplicável, determinada a
retenção do veículo.
Art. 69. Cometidas, simultâneamente, duas ou mais infrações de
natureza diversa, aplicar-se-á a penalidade correspondente a cada uma.
Art. 70. As multas serão aplicadas
em dôoro quando, dentro do período de 12 (doze) meses, houver reincidência na mesma infração, pelo
mesmo agente.
Art. 71. A autuação não desobrtga o infrator de corrigir imediatamente a falta que lhe deu origem.
Art. 72. As multas por infração
dêste Regulamente serão fixadas em
base percentual sôbre o valor do mais
elevado salário-mínimo vigente no
país, obedecida a seguinte gradação:
I - 10% (dez por cento), nos casos de infração das obrigações determinadas para o pessoal das transportadoras, no artigo 54 dêste Regulamento e nos casos de:
a) atraso de horário no início da
viagem;
z» transporte de pessoas nas condições enumeradas no artigo 58;
c) transporte de bagagem ou encomenda fora dos lugares que lhe
são destinados;
II - 20% (vinte por cento), nos
seguintes casos:
a) retardamento, nos terminais, do
horário da partida;
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b) falta de limpeza no veiculo, no
momento da partida;
c) recusa ao embarque e desembarque de passageiros, nos pontos aprovados, sem motivo justificado;
d) transporte de passageiros sem a
emissão do respectivo bilhete de passagem;
e) transporte de animais, plantas e.
aves, em desacôrdo com a legislação
aplicável;
f) falta, no veículo, das
legendas
obrigatórias, ou existência de inscrições não autorizadas;
g) ausência, no veículo em serviço, dos Certificados de vístona. de
Concessão ou de Autorização'
h) alteração dos pontos de parada,
sem autorização;
i) inexistência ou ocultação do livro a que se refere o parágrafo único
do artigo 90;
1) modificação de horários ordinarios, sem autorização;
IH - 30% (trinta por cento), nos
seguintes casos:
a) recusa OU dtfícultaçâo do trans..
porte dos servidores do DNER íncum..
bídos da fiscalização;
b) desobediência ou oposição à fiscalização;
C) incontinência pública de concuta, por qualquer preposto da transportadora que mantenha contato com
o público;
d) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada,
tantas vêzes quantos forem os passageiros em excesso;
e) defeito ou falta de equipamento
obrigatório;
f) interrupção de viagem por falta
de elementos essenciais à operação do
veículo;
g) retardamento na entrega de ele..
mentes estatísticos ou contábeis exigidos;
IV - 50% (cinqüenta por cento),
nos seguintes casos:
a) omissão de viagem;
b) recusa no fornecimento de elementos estatísticos e contábeis exlgidos;
C) retardamento na promoção
de
transporte para os passageiros, ou
omissão das providências previstas no
art. 39;
d) manutenção em serviço de preposto cujo afastamento tenha sido
exigido na forma do art. 52;
e) cobrança, a qualquer titulo, de
importância não autorizada;
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v -- 100% (cem por cento), nos
seguintes casos:
a) ausência no veículo de licen<fa
para viagem especial;
b) inobservância do regime de trabalho fixado para a tripulação dos
veículos, na forma do art. 53;
c)
alteração injustificada do i.tinerárto:
d) alteração do preço da passagem;

e) alteração do seccíonamentcutilização, em serviço, de' veículo sem vistoria válida;
VI - 500% (quinhentos por eento), nos seguintes casos:
a) manutenção em serviço de veículos cuja retirada do tráfego tenha
sido exigida;
b) adulteração do certificado de
Vistoria, de Concessão, de Autorização, sem prejuízo das penalidades
previstas nos artigos 77 e 78 e da
ação cabível, na forma do art. 86;
c) suspensão total ou parcial do
serviço sem autorização, salvo a hípótese do art. 43.
Parágrafo único. As infrações,
para as quais não hajam sido provistas penalidades específicas neste
Regulamento. serão punidas com
multa igual a 5% (cinco por cento)
do valor do mais elevado salário-mínimo vigente no pais.
Art. '73. A pena de advertência
será aplicada por escrito, sem prejuízo das multas cabíveis, nos casos
de reincidência na prática da mesma
infração, dentre as previstas pelos
itens V e YI do art. '72.
Art. 74. A pena de suspensão da
execução da linha será aplicada,
quando não recolhida a multa nos
prazos a que se refere o § 29 do art.
82.
Art. 75. A pena de cassação de
concessão ou de autorízaçâo aplicarse-á nos seguintes casos:
I suspensão total dos serviços
durante 5 (cinco) dias consecutivos,
ou não execução de metade do número de horários ordinários, em
30 (trinta) dias, salvo motivo de
fôrça.' maior, não considerado como
tal o decurso da pena aplicada na
forma do artigo anterior.
II - suspensão dos serviços, por 3
(três) vêzes, dentro do período de 12
<doze) meses, por fôrça da aplicação
do disposto no art. 74;
f)

\69

nI - elevado índice de acidentes
de trânsito por culpa da transportadora;
IV quando, no período de 12
(doze) meses, fôr aplicada à transportadora:
a) por 3 (três) vêzes, a pena de
advertência na prática da mesma infração dentre as previstas nos itens V
e VI do art. 72;
b) por t3 (seis) vêzes, a pena
de
advertência pela reincidência na práuca de quaisquer das infrações previstas nos itens V e VI do art. '72;
V - a transferência da concessão
ou permissão, sem prévia e expressa
autorização;
VI -

VII -

"Iock-out'";

dissolução legal da pessoa

jurídica. titular da concessão ou per-

missão;
VIII _ não habilitação à exploração do serviço com observância das
exígêncías dêste Regulamento e no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, de
sucessores, no caso de' falecimento do
titular da firma individual;
IX - falência da concessionária;
X - superveniência de Incapacídade técnico-operacional ou econômicofinanceira, devidamente comprovada,
XI - configuração da tnterdependêncía entre transportadoras, a que
se refere o artigo 22;
XII - redução da frota, abaixe do
mínimo exigido, sem a devida correção, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 76. A aplicação da pena de
cassação da concessão ou da. autcrízação impedirá a transportaoore., du
rante o prazo de 24 (vinte e quatror
meses, de se habilitar a nova concessão ou autorização, bem como de,
permanentemente, obter concessão ou
autorização para a mesma linha.
Art. 77. A pena de declaração de
inidoneidade, aplicar-se-á nos casos
de:
I - condenação, transitaca em Julgado, de qualquer Diretor, quando se
trate de Sociedade Anônima sócio cu
proprietário quando se trate ce SI)ciedade por quotas de responsabllidade limitada, ou firma indivíduul
por crtme contra a Admímstraçâc
Pública. A declaração de ínldonetdade poderá, ainda, proferir-se nos <...a·
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sos aqui previstos por condenação de
gerentes e procuradores, detentores
de podêres amplos de gestão e decl-

são em nome da empresa.
II - condenação, t.ransicada

em

julgado, de qualquer das pessoas pre-

vistas no número antet-tor dêste artfgo, por crime contra a víc'a e a ~egu
rança das pessoas, ocorrido em consequêncla da prestação de serviço a
que se refere êste Regulamento. A
declaração

de

íntdoneídade

poderá

também, ser proferida em razão da
condenação de qualquer preposto, "6
se verificar que a emprêsa r ar) o arastou dos serviços, desde a ocorrência
do fato e até sentença absolutória.
lU - apresentação de mformaçóea
e dados falsos, em proveito ou desproveito, próprio ou de terceiros.
Parágrafo único. A declaração d~
inidoneidade importará a revogaçàu
das concessões, ou cassação «ae autorizações, outorgadas ft transportadora.
Art. 78. A retenção da veículo ocorrerá nos seguintes casos:
I - não conduzir ou ter adulterados os Certificados de Vistoria, de
Concessão ou de Autorização;
II - conduzir o oerur-caco de Vistoria com prazo vencido;
III - não oferecer as condtçôes de
segurança exigidas;
IV - não apresentar as ccndlções
de limpeza e confôrto exigidas.
§ 1.° A retenção do veiculo, n03 casos dos itens I, II e IV, será efetivada nos terminais, e, nos casos do item
lII, em qualquer ponto do percurso
perdurando enquanto não fôr corrigida a írregularídade.
§ 2.° Nos casos dos itens I e II efetuada a retenção, se a transportadora não apresentar certificado válido.
o veiculo será recolhido, até a e-retavação de nova vistoria.
CAPITULO TInI

Das autuações e aoe Recurso:j
Art. 79. O auto de infração sera
lavrado no momento em que esta fôr
verificada pela fiscalização f: conterá,
conforme o caso:
I - nome da transportadora;
II - número de ordem ou placa do
veiculo;
!II - local, data e hera da infração;
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IV - nome do condutor do veículo
ou do preposto infrator;
V - infração cometida e disposrtívo legal violado;
VI - órgão regional do DNER:
VII - assinatura do autuante.
§ 1.0 A lavratura do auto se fará em
pelo menos, 4 (quatro) vias de igual
exarar o
teor, devendo o infrator
"ciente" na segunda.
S 2.° Recusando-se" infrator a exarar o "ciente", o autuan te consignará o fato no verso do auto.
§ 3.° Lavrado o auto, não poderá ser
mutítizado, nem sustado (J curso du
processo correspondente, devendo o
autuante remetê-lo à autorfdadeisuperior, ainda que hata íncorrído em
êrro ou engano no preenchimento, hipótese em que prestará as ínrormações necessárias à correção.
Art. 80. O auto de infração será
registrado no DNER,
aplicando -se,
em seguida, a penalidade correspondente.
Parágrafo único. Será remetida ao
Infrator a segunda via do auto, como
notificação de que lhe foi aplicada a
penalidade.
Art. 81. E' assegurado à transportadora o direito de defesa, devendo
exercitá-lo no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da 11.0·
nncacac a que se refere c ai ttgo anterior.
Art. 82. A defesa será apresentada, preferencialmente, ao órgão regional do DNER que houver expedido
a notificação, onde será decidida.
§ 1.0 Se a decisão lhe rôr contrária
a transportadora poderá recorrer ao
Chefe da Divisão de 'I'ransporte de
Passageiros e Cargas, no prazo de 10
(dez) dias, contados C.',) recebimento
da notificação da dectsão .
§ 2." A transportadora terá o prazo
de 15 (quinze) dias, nara o pagamento da multa, contados:
I - do recebimento da notificação
da aplicação da multa, 53 não houver
apresentado defesa;
Il - do recebimento da noítncaç ã o da
decisão que rejeitou a defesa,
se não houver interposto recurso;
III - do recebimento da notificação da decisão final que rejeitar o
recurso.
§ 39 A muIta será recolhida à 'I'esouraria do órgão regional do DNER
notificante, ou daquele sob cuja ju-
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rísdiçâc estiver o serviço, devendo a

Infratora, no segundo caso, fazer prova do recolhimento perante o órgão
notificante.
Art. 83. A pena de cassação só poderá ser aplicada em processo regular, no qual se assegurará à transportadora ampla defesa.
Art. 84. O Diretor de Operações do
DNER determinará a abertura
do
processo a que se refere o artigo anterior.
~ 1Q Promoverá o processo uma comissão designada pelo Diretor
de
Operações e composta de 3 (três) servidores do DNER.
~ 2 9 Ultimada a instrução, a transportadora será citada para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar defesa, sendo facultada vista do processo
no DENER.
§ 3Q Apresentada a defesa, a comissão remeterá o processo ao Diretor de Operações, para julgamento,
acompanhado de relatório conclusivo.
Art. 85. Da decisão que determinar a aplicação da pena de cassação,
e de cujo teor, mediante notificação,
será dado conhecimento à transpor.
tadora, caberá recurso para o Conselho Administrativo do DNER, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias com
efeito suspensivo.

Art. 86. A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento darse-á sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal, acaso existente.
Art. 87. Respeitado o
processamento estabelecido no Capítulo VIll,
das decisões dos Distritos Rodoviários,
da Divisão de Transporte de Passageiros e Cargas e da Diretoria de
Operações, caberá. no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da nctíflcação, recurso, respectivamente, para o Chefe da Divisão de
Transporte de Passageiros e Cargas,
para o Diretor de Operações e para
o Conselho Administrativo do
.
DNER.
CAP!TULO IX

Da Fiscalizaçao

Art. 8l,L A Fiscalização dos serviços de que trata êste Regulamento, em
tudo quanto diga respeito à economia,
segurança das viagens e comodidades
dos passageiros e ao cumprimento da
legislação de trânsito e de tráfego 1'0-

doviárto, interestadual e internacional, será exercida pelo DNER, por
seus agentes credenciados.
Art. 89. Em cada viagem ordínària, será obrigatoriamente reservada
uma poltrona para transporte gratuíto de agente da fiscalização, utilizável, antes da partida, até:
I - 6 (seis) horas, nas linhas com
percurso inferior a 100 (cem) quilômetros'
II ~ 12 (doze) horas, nas ünnas
com percurso entre 100 (cem) e 500
(quinhentos) quilômetros;
III - 24 (vinte e quatro) horas, nas
linhas com percurso entre 500 (quinhentos e 1000 (mil quilômetros);
IY - 48 (quarenta e oito) horas,
nas linhas com percurso superior a
1000 (mil) quilômetros.
Art. 90. AJ; sugestões e reclamações dos passageiros a respeito dos
serviços serão recebidas pela nscen"zàção, nas estações ou terminais rodoviárlcs, nos órgãos regionais e na
Administração Central do DNER.
Parágrafo único. As transportadoras manterão, em suas agências nos
pontos terminais, livro próprio, rubricado pela físcalízação, onde os
registrarão
passageiros
livremente
suas queixas e sugestões.
CAPÍTULO X

Dos Serviços Especiais

Art. 91. São considerados serviços
especiais os de transportes coletivos
interestadual e mternacíonal de passageiros, realizados na forma dêste
Capítulo, visando à exploraçâc de.
turismo;
TI - fretamento.
Arb. f}2. Entende-se como serviço
de transporte turistíco aquêle executado para atender fins culturais ou
recreativos desde que não apresente
caráter de linha regular de transporte coletivo de passageiros.
Parágrafo único. Na execução dos
transportes turísticos Ievar-se-âo em
conta:
a) os serviços do turismo em 51
mesmo, disciplinados pelo Conselho
Nacional de Turismo CCNTur) e executados pela Emprêsa Brasileira de
Turismo (EMBRATUR);
b) os serviços técnicos de transporte relacionados com as condições de
tráfego dos veículos e sua segurança,
I -
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Art. 93. Os serviços de transportes
turtstlcos serão executados por verculos pertencentes a emprêsas de turismo, Agências de Viagens ou

de

Turismo e por emprêsa de transporte turístico legalmente instituídas e
devidamente autorizadas e registradas
na EMBRATUR.
§ 1° A
EMBRATUR manterá o
DNER devidamente informado acêrca dos registros das emprêsas de que
trata êste artigo e de suas alterações.
~ 2Çl Para fins de fiscalização, os
veículos empregados em transportes
turísticos deverão apresentar, em ]0cal visível, o emblema da
.
EMBRATUR com o número do registro da entidade proprietária, observadas as caracteríatdcas estabelecidas
por aquela emprêsa.
§ 3° A execução de transporte de
turismo, por veiculos que não sejam
de propriedade da
contratante do
serviço, poderá ser permitida, dependendo de autorização especial para
cada caso, desde que o contrato de
transporte recaia sôbre serviços regulares de transportes autorizados.
Art. 94. As organizações autorizadas a explorar o transporte turistico
são obrigadas a apresentar, na época
estabelecida em instruções do DNER,
todos os elementos necessários ao
contrôle do tráfego nas estradas de
rodagem, previstos nos incisos I e l i
do artigo 17 e I, lI, III, V do artigo
23 e a fiscalização das condições de
segurança técnica do veiculo, tendo
em vista o fim a que se destina.
Parágrafo único. No contrôle e fiscalização a que se refere êste artigo,
serão devidamente consideradas as
decisões da EMBRATUR relativas:
a) à autorização para operar e ao
registro das orgs...nlzaçôes que exploram os serviços turísticos e de transporte de turistas;
b) ao valor do capital de constituição da emprésa.;
c) às condições a que deve obedecer o transporte de turistas, no que
se refere a conrõrto e bem-estar.
Art. 9'5. É assegurado às organizações de transportes turisticos, mediante acôrdo entre os interessados,
o direito de utilizar, quando necessário, os pontos de apoio e de assistência, existentes na infra-estrutura
rodoviária.

Art. 9-6. Para execução dos transportes especiais a que se refere o artigo 91 dêste Regulamento, serão utilizados veículos que atendam, no que
couber, às exigências contidas na Seção IV do Capítulo VI dêste Regulamento.
Parágrafo único. Aplicam-se às emprêsas de transportes turísticos as
exigências constantes dos parágrafos
19, 3 9 e 49 do artigo 59.
Art. 9'7. Por serviço de transporte
de pa-ssageiros, sob regime de fretamento' entende-se a atividade de caráter continuado ou eventual, entre
dois pontos estabelecidos, sem cobrança de passagens.
§ 19 Para a execução dos serviços
de transporte de passageiros, sob regime de fretamento, as transportadoras serão registradas no DNER, atendendo às exigências que forem estabelecidas em ínstruçôes especiais
do
mesmo Departamento.
§ 2 9 A autorização para prestação
de serviço de fretamento será expedida pelo DNER tendo em vista o
contrato de locação do veículo.
§ 3 9 As autorizações referidas no
artigo anterior e seus parágrafos se,..
tão válidas por períodos não superiores a 12 (doze) meses.
Art. 9'8. Não será permitido às
transportadoras de que trata êste Regulamento exercerem, entre si, competição ruinosa ou perturbadora de
suas atividades econômicas.
CAPÍTULO XI

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 99. O DNER expedirá normas
complementares para o cumprímento dêste Regulamento, que entrarão
em vigor com a publicação no Diário
Oficial da União.
Art. 100. O DNER poderá, quando
assim o exigir o ínterêsse público, requisitar bens ou serviços das emprêsas de transporte interestadual de
passageiros de que trata o presente
Regulamento.
Parágrafo único. Os bem ou serviços requisitados na forma dêste arti...
go serão indenizados, de acôrdc com o
critério fixado pelo DNER.
Art. 101. Não será permitido. na
publicidade das transportadoras, o uso
de expressões ou artifícios que induzam o público em êrro sôbre as ver-
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dedeiras características da linha, especialmente itinerário, seocíonamen..
to, tempo de percurso e preço de pas..

sagem.
Art. 102. Aos gráficos de apare..
lhos destinados a registro de vctocrdade, distância percorrida e tempo de
percurso, será conferido valor especial de prova.
§ 1 A adulteração ou violação, co..
metida nesses aparelhos e em seus
registros gráficos, quando comprovado o objetivo de fraudar a prova, implicará presunção de culpabilidade.
~ 2º Os aparelhos de que trata êste
artigo estão sujeitos a aprovação prévia.
Art. 103. Pela prática de atos aa..
mlnlstratívos de seu interêsse, ae
transportadoras pagarão emolumentos
conforme tabela a ser estabelecida
pelo DNER.
Art. 104. A autorização para exploração de serviço de transporte coletivo internacional de passageiros,
sua execução e respectiva fiscalização
obedecerão ao disposto neste Regula..
menta, naquilo que não colida com as
convenções internacionais. firmadas
pelo Brasil.
Art. 105. As transportadoras que
exploram serviços, a qualquer título outorgado pelo DNER, sob o regime anterior. ficam obrigadas, no
prazo máximo de 12 (doze) meses,
contados da publicação dêste Regulamento, a se enquadrar nas suas
disposições, sob pena de cancelamento das atuais permissões.
Parágrafo único. Com a transprtadora que tiver seu enquadramento
deferido será firmado o contrato de
concessão de que tratam os artigos 18

º

e 20.

Art. 106. Os executantes de serviço coletivo interestadual de passageiros, resultante de conexão de serviços autorizados por órgâos estaduais
ou municipais, ficam obrigados a regularizar sua situação perante o
DNER, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. contados da publicação
dêste Regulamento, sendo-lhes garantida a situação atual. se comprovarem o efetivo funcionamento dos serviços anteriormente à vigência
do
Decreto-lei nv 512, de 21 de marco de
1969.
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Decreto-lei nc 512, de 21 de março de
19-59, a êsse ficará automàticamente

transferida a competência de
que
trata êste Regulamento.
Art. 108. :f:ste Regulamento entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, especialmente, as contidas
nas "Instruções para o Licenciamento em Caráter Precário de Veiculas
Destinados ao Transporte Coletivo de
Passageiros nas Estradas de Rodagem
Federais", aprovadas por despacho do
Excelentíssímo Senhor Presidente da
República, de 26 de maio de 1946, publicado no D~ário Oficial de 14 de
junho de 1945. - Mário David Andreazza.

DECRETO NÇl 68.962
JULHO DE 1971

DE 21 DE

Retifica o enquadramento de cargos
do Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conrcnd;as .p~lo artigo 81, item rn, da Constituíção e tendo em vista o disposto
na Lei ne 3.780, de 12 de julho de
19$0 e o que consta do processo MF46.196-70, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma da
relação nominal anexa, o enqudramenta dos cargos, funções e empregos do Ministério da Fazenda, aprovado pelo Decreto nv 56.386, de 1Q de
junho de 19'65. e retificado pelos de
números 64.680, de 11 de junho de
1969, e 67.273, de 25 de setembro de
1970.

Parágrafo único. A retificação a
que se refere êste a-rtigo prevalece
para todos os efeitos, a partir de 19
de julho de 1960.
Art. 2Çl nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiüa,

21 de
julho de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150º

EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto

.

Art. 107. Criado o órgão, cuja
constituição autoriza o artigo 25 do

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 22-7-71.
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22 DE

JULHO DE 1971

tceasstrunü, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Estradas
de Rooagem, cargo originaria aa
Administração do Pôrto do Ric de
Janeiro, e dá outras prot'ldenczas.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere ... artigo 81, item UI. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artdgo 99,
ê

29 , do Decreto-lei nv 200, de '25 de

fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído, para o

Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
um cargo de Motorista Operador
CT-405.10.B,

ocupado

por .Aurehno

José dos Santos integrante do Qua~
dro de Pessoal - Parte Suplementar
- da Administração do Pârto do. ~io
de Janeiro, mantido o regime jurtcucc
e previdenciário do servidor.
Art. 29 A Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro remeterá ao Órgão de Pessoal do Departamer;c Nacional de Estradas de Rodagem, no
prazo de 30 (trinta) dias, a conta!
da publicação dêste Decreto, o assentamento individual do servidor aqui
mencionado.
Art. 30 O disposto neste Decreto
não homologa situação -ue, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula.
Ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne os reCllTSOS
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento -íêste ato,
Art. 59 '1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, "evogadas as disposições em ecntrárto .
Brasília, 22 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83? da.
República,
EMÍLIO G,

MÉDICI

Mário David Andreazza

EXECUTIVO

DECRETO N9 68.964 _
JULHO DE

DE 22 DE

1971

Concede à Mineração Boquira S. A.
o direito de lavrar minério de ctnmibo, no município de Boquira, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Oonstdtuiçâo, nos termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Boquira S. A. concessão para lavrai
minério de chumbo, em terrenos de
propriedade do Estado da Bahia, no
Imóvel denominado Fazenda Tiros,
distri to e munícípto de Boquíra, Estado da Bahia, numa área de oitenta c
três hectares e vinte e cínco ares
(83,25 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
rui! quinhentos e oito metros e cínquenta e cinco centímetros (1.508.55
m) , no rumo verdadeiro de trinta e
um graus, dezessete minutos e cínquanta e dois segundos
noroeste
(31 917'52'NW), da torre da Igreja de
Boquíra e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos. verdadeiros: mil cento e nove
metros (1.109 m) , cinqüenta e três
graus e onze minutos noroeste , .. "
(53911'NW) ; duzentos e noventa e
três metros (293 mj - doze graus e
vinte e dois minutos noroeste (12922.
NW), oitenta e quatro metros (84 m.
- quarenta graus e trinta minutos
noroeste (40 930'NW); quinhentos e
sessenta e nove metros e quarenta
cent1metros (569,40 m) , leste (E); oítenta metros e três centímetros (80,03
mj , norte (N); quinhentos e sessenta
e nove metros e quarenta centímetros
(569,40 mj , leste (E); cento e nove
metros e noventa e sete centímetros
- (10!.l,97 m) , sul (S); cento e sessenta e cinco metros e vinte e dois
centimetro~ 1165,22 m) , leste (E); trezentos e oitenta metros (380 mj , sul
(S); cento e dois metros 002 mj , oeste (W); duzentos metros (200 mj ,
sul (8); quarenta e dois metros (42
m) , oeste (W); cem metros (100 m) ,
sul (S/; quarenta e um metrc \41
m) , oeste (W); setenta e seis metros
<76 rru , sul (S); quarenta metros (40
tnj , oeste (W); setenta e seis metros

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e vinte e quatro centímetros (76,24
m) , sul (8); vínte e cinco metros (25

oeste (W); cinqüenta e um metros e vinte centímetros (51,20m) sul
(S) vinte metros (20), oeste (W',
qüenta metros (50 m) , sul (8); vinte metros (20 rn) , oeste (W); cinquenta metros (50m) sul. Esta conces.,
ção
é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão :Liua sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
196.5, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União. ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto na Lei número 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servídôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção Mineral, d'J
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971;
l50Q da Independência e 839 da
República.
rn) ,

EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.965 JULHO DE 1971

DE

22

DE

Concede à Mineração Matheus Leme
Ltda. o direito de lavrar argila no
-munscíoto de São Simão, Estado d3
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Míneração), alterado pelo Decreto-lei nú"mero 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Matheus Leme Ltda. concessão para
lavrar argila, em terrenos de propriedade de Fernando Ribeiro do VaI"·
le, no lugar denominado Fazenda
Barreiro, distrito e município de São
Bímào, Estado de São Paulo, numa
área de cento e cinqüenta e sete hectares e sessenta e seis ares (157,66 har,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cinqüenta e dois
metros e um centímetro (52,01m), no
rumo verdadeiro de zero grau oeste
(09W), da confluência do Ríbeírão
Tamanduá com o córrego da Palesti..
na e os lados a partir dêsse vértice
-0S seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e sete metros a
sessenta e c1nco centímetros n07,55
m) oeste (W); duzentos e vinte e três
metros e noventa e oito centímetros
t223,98m), norte (N); duzentos e sessenta e clnco metros e três centímetros (265,03ml, oeste (W); trezentos e
oitenta e três metros e quinze centímetros (383,15ml, sul (S); trezentos
e noventa e três metros e cinqüenta
e quatro centímetros (393.54m), oeste
(W); mil duzentos e treze metros ·2
setenta e dois centímetros (1.213.72ml,
sul (S); trezentos e oitenta e dois
metros e oitenta e cinco centímetros
t382.85m), oeste (W); mil cento e ses~
senta metros (1. 160m), sul ~); treze.ntos e oito metros e sessenta e sete
centímetros (1r1R r,7m), leste (E); cento e cinqüenta e três metros e trinta
e três centímetros U53,33m). norte
\N); duzentos e trinta e nove metros
e quarenta e oito centímetros .... ,.
t239,48m), leste (E); qu1nhentos metros (500,OOm), norte (N); duzentos e
cinqüenta e quatro metros e sessenta e sete centímetros (254,67m), leste
(E): seiscentos e setenta e nove metros e oito centímetros (679,osm), norte (N); cento e sessenta e dois metros e três
centímetros t162,03m).
teste (E); duzentos e sessenta e quatro metros e quarenta e dois centímetros (264,42m), norte (N); trezentos
e cinqüenta metros (350,00m). norte
(N): oitenta e oito metros e trinta e
quatro centímetros (88,34m). leste
(E): cento e noventa metros
.
090.00m), norte (N); quarenta e sete
metros e noventa e Quatro centíme-

175

ATOS DO PODER

bros (47,94m), leste (E); cento e noventa metros (l90,OOm), norte CN),

quarenta e sete metros e noventa e
quatro centímetros
(47,94m), leste
<E); duzentos e seis metros e seis
centímetros (206,06m). norte (N);

Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pejo Decreto numero
51.726 de 19 de fevereiro "3 1963 (:\
da Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica ,:":1-

gado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município em

cumprtmento do disposto na Lei nú-

mero 4.425, de 8 de outubro de 1964.

Art.

39 Se o

concessionário não

cumprir qualquer das obr-igações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4',1 As propriedades vizinhas
estão -ujettas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra te-a
por título êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6(1 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília. 22 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ntônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.966
JULHO DE 1971

DE

22

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de transmissão
no Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artítigo 81, item IIl, da Constituição l:l
tendo em vista o disposto no artigo

EXECUTIVO

151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto ns 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. i- Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
até 96 (noventa e
seis) metros de
largura, tendo como eixo a linha de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Farroupilha, no município de mesmo nome, e a subestaçã-o de Pôr-to Alegre VI, no município de mesmo nome, ambos no Estado do Rio Grande do Sul, cujo projeto foi aprovado por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
águas e Energia Elétricá, no proceso
MME - 701. 024-71.
Art. 20 Fica autorizada a Centrats
Elétricas do Sul do Brasil S. A.
a
promover a constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo lo.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniênci a da constituição de servidão
administrativa necessária em fa··~i da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A., para o fim
indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráttcas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda. o
acesso à área da servidão através do
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das ár eas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fór
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas,
de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles.
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais. Elétricas do Sul do
Brasil S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente. utilizando o processo
Judicial estabelecido no Decreto-lei..
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através?
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 49 àste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971;
Independência e 83° da
150° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N968.967 -

DE 22 DE

JULHO DE 1971
Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
uma
faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
no município de Tocantinópolis, Bstado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artttdgo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
8 (oito) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre a Usina Ribeirão
Grande e a cidade de Tocantinópolis,
no município de 'I'ocantinópolis, Estado de Goiás, cujo projeto e planta de
situação foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo, MME. nO 700.520-69.
Art. 2° Fica autorizada a Centrale
Ellétricas de Goiás S.A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniencia da constituição de servidão administrativa necessária, em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S.A., para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à emprêsa concessíonárta de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas eu-

xillares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
â
10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das mesmas, d~
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles
os de erguer construções ou faze;
plantações de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A . poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 ltste Decreto entrará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971;
150° da
Independência e 83°· da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.968

DE

22 DE

JULHO DE 1971
Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
as faixas de terra destinadas à
passagem de linha de transmissão
e derivação a ser estabelecida no
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artitigo 81, item H'I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
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até 45 (quarenta e cinco) metros de

largura, tendo como ~ixo a. linha de
transmissão a ser estabelecida entre
as subestações de Tanquinho e 'I'aubatê
localizadas no município
de

Can-{pinas e dos ramais para as subes-

tações de Taquaral e Pirelli .S.A., também no município de Campmas e para a subestação da IBM do Brasil
Ltda., no município de Sumaré, no
Estado de São Paulo, cujos projetos e
plantas de situação n-a
BX-D-9764,
BX-D-9422, EX-B-9524, BX-C-9522 e
BX-D-9756 foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo Ml\1E. n- 703.406-71.

Art. 2° Fica autorizada a Oompanhia Paulista de Fôrça e Luz a promover

a constituição de

servidão

administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário; para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 10 •
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Fôrça e
Luz, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos .de construção, operação 6
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda;
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de Fôrça e Luz poderá promover, em Juizo
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n" 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 49 Jtste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971;
150° da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 68.969
JULHO DE 1971

DE

22

DE

Declara de uiiíiâtuie pública, para
fins
de constituição de servidão,
as faixas de terra desti nadas
à
passagem de linha de transmissão
no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbitlgo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, re~
gulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Barretos e São José do Rio Preto,
localizadas nos municípios de mesmo nome, no Estado de São Paulo,
cujo projeto e plantas de' situação ..
ncs BX-B-9766 e BX-D-9750 foram
aprovados por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no processo MME,
n- 703.652-71.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Fôrça e Luz a promover a constituição de
servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde bâl se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Fôrça e
Luz, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação 6
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manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
. terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
DECRETO NQ 68.970 -

§ 2° A Companhia Paulista de Fôrça e Luz poderá promover, em Juízo
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei
n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 'âste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971;
da
Independência e 83° da
1500
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

iJE 22 DE JULHO DE 1971

Abre ao Ministério dos Transportes, e~__ favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Crg 69.300.000,00 para
retorço de despesas consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorízaçáo contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretana Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Org
69.300.000,00 (sessenta e nove milhões e trezentos mil cruzeiros), para refôrça de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
27.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (cotaparte do IULCLG)
Entidades Federais
Vínculaçôes Tributárias •.•.............
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (cotaparte do IULCLG)
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Diversos . .
,

27.03.16.04.1. 001 4.3.7.1 03 27.03.16.04.2.009 -

3.2.7.2 03 08 -

Cr$ 1,00

36.325.000

2.975.000
30.000.000

Total . .
.
69.300.00ü
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
27.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

27.ú3 -

Secretaria Geral sionadas

Projeto 3.2.7.2 08 -

Entidades Supervi-

27.03.16.04.1.001

Entidades Federais
Di versas . . .....•.......................

69.300.000
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Art. 3Q Em decorrência do crédito suplementar aberto por êste Decreto,
fica alterada parte do Programa de Trabalho do Anexo III da Lei nv 5.628,
de 1 de dezembro de 1970, subanexo 67.00 - Ministério dos Transportes

- Entidades Supervisionadas - 67.04 - Departamento Nacional de Es~
tradas de Rodagem, passando os projetos e a atividade correspondentes a
vigorar com os valôres abaixo:
67.00 -

MINISTllRro DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas

67.04 -

Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem

eis 1,00

67.04.16.04.1.003 -

BR-030 -

Brasiüa-Camplnho

67.04.16.04.1.007 -

BR-I01 - Natal-Osório
Di visa RN /PB - João Pessoa.

.

2.549.000

.

35.470.000

Contôrno de Recife
Maceió-Divisa ALISE; Acesso à Ponte
do Rio São Francisco
Ponte sôbre o Rio São Francisco
Divisa AL/SE - Aracaju
BR-324 - Pedro Canário
Pedro Canário-Ldnhares
Línhares-Vitória
Contôrno de Vitória
Fazenda dos Quarenta - Rio Bonito
Travessia Baia da Guanabara
Rio-Santos
Divisa PR/Se - Divisa. SC/RS
67.04.16.04.1.018 -

BR-226 - Natal-Araguaína
Santa Cruz-Currais Novos
Presidente Dutra-Porto Franco

67.04.16.04.1.019 -

BR-227 - Currais Novos-Pombal
Currais Novos-Divisa RN/PB

67.04.16.04.1.024 -

BR-262 - Vitória-Corumbá
Vitória-Divisa ES/MG
Divisa ES/MG-Monlevade

.

1. 000.000

2.235.000

.

26.228.000

Betdm-Uberaba
Campo Grande-Aquídauana
67.04.16.04.1.039 -

BR-364-236-319 Peru

Cuiabá-Fronteira com
.

67.04.16.04.1.055 -

BR-471 - Scledade-Chuí
Canal de São Gonçalo

8.321.000

.

4.387.000

67.04.16.04.1.061 ~ Conservação e Segurança do Tráfego ..
67.04.16.04.1.066 - Encargos de Financiamento
.

213.350.000

67.04.16.04.2.002 -

Administração e Execução do Plano Nacional de Viação

167.035.000

378.224.800

Art. 49 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971; 150Q da Independência e 83Ç1 da República.
EM:ÍLro G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 68.971 -
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DE

22

DE JULHO DE

1971

Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em javor
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 39.710.000,00 para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 59
da Lei n» 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
o crédito suplementar de Cr$ 39.710.000,00 (trinta e nove milhões, setecentos e dez mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00, a saber:
Cr$ 1,00
67.00 67.04 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
2.500.000

67.04.16.04.1.002 -

BR-020 Brasília-Fortaleza
Divisa DF/GO - Divisa GO/BA
Divisa PI/CE - BR-226

.

67.04.16.04.1.010 -

BR-135 - São Luis-Rio de Janeiro
Travessia do Rio Bacanga
perftoró-Presídente Dutra

67.04.16.04.1.011 67.04.16.04.1.016 -

BR-135/316 - São Luis-Teresina
BR-174 - Manaus-Fronteira com Venezuela . .
.
Manaus-Divisa AM/RR
.
Divisa AM/RR - Fronteira c/Venezuela

2.000.000

67.04.16.04.1.020 -

BR-230 -

.

3.770.000

.

1.100.000

375.000

Bocadúva-Corinto

Cabedelo-Carolína

Contôrno de João Pessoa

3.000.000

Campina Grande-pombal
Pombal - BR-316
Estreito-Itait,uba r'rransamazônícaj
67.04.16.04.1.021 -

BR-232 - Recife-Parnamirim
Recife-Salgueiro

67.04.16.04.1.022 -

BR-242 - São Roque Argoim-Barreíras

Pôrto Artur ....

1.525.000

67.04.16.04.1.026 -

BR-267 - Leopoldina _ Pôrto Murtinho
Juiz de Fora-Oaxambu
Põrto XV - BR-163
Rio Brilhante-Pôrto Murtinho

4.550.000

67.04.16.04.1.030 -

BR-285 -

67.04.16.04.1.059 -

Obras Diversas

67.04.16.04.1.065 -

Reequípamento
Total . .

Vacaria-São Borja
do Departamento

.

7.000.000

.

10.540.000

.

3.350.000

.

39.710.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Programa de
Trabalho do vigente orçamento do subanexo 67.00 - Ministério dos Trans-
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67.04 -

Departamento Nacional

de Estradas de Rodagem, a seber ,

67.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

67.04 -

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem

Projeto -.67.04.16.04.1.005
Projeto - 67.04.16.04.1.066

.

.

eis

1,00

710.000
39.000.000

Total .
39.710.0IJO
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 68.972 -

DE 22 DE

JULHO DE 1971

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal do
Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, e dá outras providências.

o .c'residente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
20. da Lei no 3.780, de 12 de julho de
1960, decreta:
Art. 1Q Fica alterado, na forma dos
anexos, que constituem parte integrante dêste Decreto, o Quadro de
Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), aprovado pelo Decreto nv 49.178, de 1 de
novembro de 1960, para fundir, com
a parte Permanente, a Parte Especial de que tratam os Decretos números 61.576, de 20 de outubro de
1967, e 62.306, de 23 de fevereiro de
1968, e corrigir a proporcionalidade
das respectivas séries de classes, na
conformidade do que dispõe o artágo
20 da Lei nc 3. '780, de 12 de julho de
1960, regulamentada pelo Decreto número 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 29 A alteração de que trata
êste Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando para tanto, suprimidos sete cargos vagos da série
de classes de Engenheiro, código
TC-602, integrante da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do De-

partamento Admínístratdvo do Pessoal
Civil (DASP).
Art. 39 O provimento dos cargos
vagos, constantes dos anexos, será
processado na forma da legislação em
vigor.
Art. 49 Os cargos Integrantes das
antigas Partes Permanente e Especial continuam preenchidos peíos
atuais ocupantes.
Art. 59 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de, 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 29 de
julho de 1971.
DECRETO N° 68. 973 ~
JULHO DE 1971

DE

23

DE

Autoriza a Light - Serviços de Btetricidade S. A. a construir Unha de
transmissão e dá outras nronuiências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constdtuíçâo o
tendo em vista o disposto ;'10 artJg-o
o do Decrete-lei ns 852, de 11 de no..
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vembro de 1938 e no art. 151 letra c
do Código de Águas, regulamentado
pelo Decreto n'' 35.851, de 16 de julho
Ie 1954, decreta:
Art. 1<:' Fica autorizada a Light serviços de Eletricidade S. A
a
construir a linha de tranemlssáo entre a linha tronco Jundiaí - Lvcvelra e a subestação de Vinhedo, nos
nunicípios de Louvelra e Vinhedo, no
Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
se destina ao suprimento de energia
~l:ttià~a daeO s~~n~~~i~. de Vinhedo, no
Art. 2° A concesslonárfa fica oUrl·
gada a cumprir o disposto no Oóotec

de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 3° A concessionária concluíra
as obras no prazo fixado no ríespachc de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com 0.'5 mesmos, com as modificações que forem
autorizadas, se necessárlaa.
§ 1°, A concessionária ficará SUie-1ta à multa diária de até ors 221,OU
(duzentos e vlnte e um cruaetrosj ,
pela inobservância do prazo tíxado.
na forma da legislação de -nergta
létrtca em vigor e seus reguramen-

tos.
~

2° O prazo referido neste art.ígc

oderá ser prorrogado por ato cn l\'lJ.i-

nstro das Minas e Energia.

Art. 4° Ficam declaradas -te unüdade pública. para fins de constrtutCão de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na Iatxa de
13 (treze) metros de largura. LeDCU
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida conforme o art. 1°.
cujos projeto e planta de sttuacão
hO 388.879 foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica. do Ministério das Minas e Energia, no processo MME n'' 70Q.12t-71.
Art. 5° Fica autorizada a t.tgl1t Serviços de Eletricidade S. A. a promover a constituição de servi-íão artmínístratlva nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transm tseão
referida no art.. r-,
Art. 6° Fica reconhecida a conveniência da constituição de secvldãc
administrativa necessária, em Iavor
da Light - Servtcos de Eletrtctdude
S. A. para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuldo !\ em-
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prêsa concessionana de praticar todos os atos de construção, operaçao
e manutenção da mencionada Itnha
de transmissão e de linhas -etegráf
cas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou teconstruções, sendo-lhe asseguraoo,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, desde que
não haja outra vía prattcavet ,
~ 1° Os proprtetárfos das áreas rtl'l
terras atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao q lJ.C fôcompatível com a existência na servi dão. abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmaa, dequaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos, entre su-s,
os de erguer construções ou .te fazer
plantações de elevado porte.
~ 2° A Líght Serviços de Etetrtcidade S. A. poderá promover. em
Juízo. as medidas neoessãríaa ~. ('t)I_f'·
tituição da servidão admíntatrataoa
de caráter urgente, utiliza.ndo G p-ocesso judicial estabelecIdo no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 dei'.mho de
941, com as modificações tntrodualdas- através da Lei n° 2.786. de 21 de
.nalo de 1956.
í-

Art. 7<> ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. re ,
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 23 de julho 1e 19~n;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MtDIC!

Antônio Dias Lette Júnior

DECRETO N.o 68.974
JULHO DE 1971

DE

23

DE

Concede à Companhia de Cimento
Portland Rio Branco o direito de
lavrar calcário, no município de
Corumbá de Goiás, Estado de
Goiás.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n. ° 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
.
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia de Cimento Portland Rio Branco concessão para lavrar calcário, em
terrenos de propriedade da Compa-
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nhía Níquel Tocantins, no imóvel Fazenda do Funil, no lugar denominado Lajes, distrito e município de
Corum bá de Goiás, Estado de Goras,
numa área de quatrocentos e setenta

e seis hectares e quarenta e seis ares
(476,46haJ, delimitada por um

po-

lígono irregular, que tem um vértice
a mil e setenta e cinco metros e sessenta e seis centímetros (l.075,66ml,
no rumo verdadeiro de setenta e seis
graus e dezessete minutos sudoeste
(76°17'SW), do canto noroeste CNW)
da casa sede da Fazenda do Estreito
e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil novecentos e oitenta
metros (1.980m), oeste (W); mil e
quinhentos metros (L, 500m). norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); novecentos metros (900m), norte (N); seiscentos e setenta metros
(S70m), leste (E); sessenta metros
(SOm), norte (N); mil e trezentos metros (1.300m), leste (E); mil e novecentos metros (1. 900m) , sul (S); sessenta metros (SOm), leste (E); quinhentos e sessenta metros (5S0m), sul
(S). - Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.v 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprímento do disposto no Decreto-lei n.« 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de nAineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão SUjeitas às servidões de sole e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título éste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energía ,
Art. 6.° Revogam -se
ções em contrário.

as

disposi-

Brasília, 23 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

---

DECRETO N° 68.975 JULHO DE 1971

DE

23

DE

Concede à Companhia ~e. Cimento
Portland Rio Branco o tiireito de lavrar argila, no município d~, Corumbá de Goiás, Estado de Gozas.

o Presidente da República, usall(~o
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n" 227, de .28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à companhia de .Címento Portland Rio Branco concessão para lavrar argila, no
imóvel Fazenda 'I'aboquinha, local entre a BR-70 e a BR-95, em terrenos
de sua propriedade, no lugar. ~e~omi
nado Lajes, distrito e mumclplo.?-e
Corumbá de Goiás, Estado de GOlas,
numa área de seis hectares, setenta e
dois ares e cinco cenüaree te.szcs ha) ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cinqüenta metros e trinta e quatro centímetros '"
(50,34m) , no rumo verdadeiro de vinte graus e seis minutos sudoeste ...
(20°06' 8W), do centro do bueiro, no
Km 75 + 900m, da rodovia BR-95.
trecho entre Níquelândía e Anápolis
e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sessenta e cinco metros (65m),
sul (8); dezoito metros (IBm), oeste
(W) ; duzentos metros (200m), sul
(S); trinta e dois metros (32m), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul
(S); trinta metros (30m), oeste (W);
cinqüenta metros (50m), sul (S);
trinta metros (30m), oeste (W); cem
metros (100m), sul (8); sessenta e um
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metros (61m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); trinta e cinco metros (35m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); trinta e cinco metros (35m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); trinta e
cinco metros (35m), leste (E); cinqüenta metros (50m), norte (N);
trinta e cinco metros (35m), leste (E);
cinqüenta metros (50m), norte (N);
trinta e cinco metros (35m), leste
(E); trinta e cinco metros (35m),
norte (N); vinte e cinco metros
(25m), leste (E); trinta e cinco metros (35m), norte (N); vinte e cinco
metros (25m), leste (E); trinta e cinco metros (35m), norte (N); vinte e
cinco metros (25m), leste (E); trinta
e cinco metros (35m), norte (N); vinte e cinco metros (25m), leste (E);
trinta e cinco metros (35m), norte
(N); vinte e cinco metros (25m), leste (E); quarenta metros (40m), norte (N); duzentos e cinqüenta e um
metros (251m), oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução n" 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públ~cos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto no Decretolei n- 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no lívro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 60 Revogam-se as disposições'
em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.<> da
República.
EMÍLIO G. I\I1ÉDIcr

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

---

N9 68.976 JULHO DE 1971

DE

23

DE

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis situados às'
Ruas Bellini e Murajuba, Vila Madalena - bairro Pinheiros e AVenida General Waldomiro Lima Parque Vila Jabaquara, Município'
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrt, da Constituição, decreta:
Art. 19 São declarados de utili~a
de pública, para fins de~esapropna
çâo, de acôrdo com ° artlg? 69, combinado com o artigo 59, alínea a, ao
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junhode 1941, os imóveis adiante discriminados de acôrdo com o Processo protocolado no Ministério da Aeronáutica sob número 05-01-5.989-69, no.
qual se encontram as plantas e Laudo de Avaliação:
a) Lote nv 637, situado à Aveni?a
General Waldomiro Lima, na Vüa.
Parque Jabaquara, subdístrrto de Iblrapuera, Município de São ;Paulo, Estado de São Paulo, medindo 12,úll
(doze) metros de frente, 14,54 (qU~L
torze e cinqüenta e quatro) metros de
fundos, 44,78 (quarenta e quatro e'
setenta e oito) metros pelo lado esquerdo e 44,46 (quarenta e quatro e
quarenta e seis) metros pelo lado direito, perfazendo uma área total. de
590,52 (quinhentos e noventa e emqüenta e dois) metros quadrados, depropriedade de Pukuhara Takao;
b) Lote nc 638, situado à Avenida.
General Waldomíro Lima, na Vila.
Parque Jabaquara, sub distrito de Ibirapuera, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, medindo 12,00'
(doze) metros de frente, 14,45 (quatorze e quarenta e cinco) metros de'
fundos, 44,78 (quarenta e quatro e se-
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'tenta e oito) metros pelo lado direito
e 44,37 (quarenta e quatro e trinta e
sete) pelo lado esquerdo, perfazendo
uma área total de 584,60 (quinhentos
-8

oitenta e quatro e sessenta) metros

quadrados, de propriedade de Fuku.hara Takao;
C) Lote nc 639, situado à Avenida
General Waldomiro Lima, Da Vila

Parque Jabaquara, subdístrtto de Ibi-

rapuera, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, medindo 12,00
(doze) metros de frente, 14,45 (qua-

torze e quarenta e cinco) metros de
fundos, 44,78 (quarenta e ~.01atro e setenta e oito) metros pelo lado es-querdo e 44,37 (quarenta e quatro e

trinta e sete)

metros pelo lado di-

reito, perfazendo uma área total de

.581,80 (quinhentos e oitenta e um e
oitenta) metros quadrados, de propnedade do Espólio de Izidoro Goldsteín, representado pelo advogado
Waldemar Maricondi;
d) Lote nc 640, situado à Avenida
General Waldomiro Lima, na Vila
Parque Jabaquara, subdtstrtto de Ibírapuera, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, medindo 12,00 (doze) metros de frente, 14,54 (quatorze
e cinqüenta e quatro) metros de fundos, 46,00 (quarenta e seis) metros
pelo lado esquerdo e 44,78 (quarenta
e quatro e setenta e oito) metros pelo
lado direito, perfazendo uma área total de 598,99 (quinhentos e noventa
e oito e noventa e nove) metros quadrados, de propriedade de Salvatore
.de Benedetto;
e) Lote nv 641, situado à Avenida
General Waldomiro Lima, na Vila
Parque Jabaquara, subdtstríto de Ibtrapuera, Município de São Paulo, E,,tado de São Paulo, medindo 12,00
(doze) metros de frente, 14,98 (quatorze e noventa e oito) metros de
fundos, 41,88 (quarenta e um e oitenta e oito) metros pelo lado esquerdo e 46,00 (quarenta e seis) metros
pelo lado direito, perfazendo uma
área total de 552,99 (quinhento-s e
cinqüenta e dois e noventa ( nove)
metros quadrados, de propriedade de
Victor Grseslk;
f) Lote nv 8 - Quadra 127, situado
à rua Murajuba, no Alto de Pinheiros, Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, medindo 16,00 (dezesseis) metros de frente, 18,07 (dezoito
.zero sete) metros de fundos, 25 22
(vinte e cinco e vinte e dois) met~os
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pelo lado esquerdo e 36,01 (trinta e
seis zero um) metros pelo lado direito, perfazendo uma área total de
500,00 (quinhentos) metros quadrados, de propriedade de Maria Helena Souto Soares Baptista;
g) Lote nc 9 Quadra 127, situado
à rua Murajuba, no Alto de PInheiros, Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, medindo 18,00 (dezoito)
metros de frente, 19,00 (dezenove)
metros de fundos, 25,22 (vinte e cinco e vinte e dois) metros pelo lado
direito e 35,63 (trinta e cinco e ses~
senta e três) metros pelo lado esquerdo, perfazendo uma área total de
505,00 (quinhentos e cinco) metros
quadrados, de propriedade de Luis Felipe Soares Baptista;
h) Lote nc 9-A Quadl'a 127, situado às Ruas Murajuba e Bellini, no
Alto de pinheiros, Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, medindo
18,50 (dezoito e cinqüenta) metros de
frente para a rua Murajuba, 16,87
(dezesseis e oitenta e sete) metros de
frente em curva para esquina arredondada, 32,15 (trinta e dois e quinze) metros de frente para a rua BelUni, 35,63 (trinta e cinco e sessenta
e três) metros e 7,50 (sete e cínqüenta) metros por uma linha quebrada que vai do alinhamento da rua
Murajuba ao alinhamento da rua Bellint, perfazendo uma área total de
711,00 (setecentos e onze) metros
quadrados, de propriedade de José
América Soares Baptista;
i) Lote nv 10 Quadra 127, situado à rua Bellínt, no Alto de Pinheiros, Muntcípio de São Paulo, Estado
de São Paulo, medindo 17,00 tdezessete) metros de frente, 18,07 (dezoito
zero sete) metros de fundos, 26,50
(vinte e seis e cinqüenta) metros pelo
lado direito e 32,57 (trinta e dois e
cinqüenta e sete) metros pelo lado
esquerdo, perfazendo uma área total
de 502,00 (quinhentos e dois) metros
quadrados, de propriedade de Beatrtx
Soares Baptista Pupo Nogueira e seu
marido Gabriel Pupo Nogueira.
Art. 29 Os terrenos a que se refere
o artigo anterior destinam-se ao Ministério da Aeronáutica, para instalação de equipamentos de Proteção ao
Vôo (ILS - São Paulo e seus complementos), relativos ao Aeroporto de
Congonhaa, do Município de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a cre-

ATOS

DO

PODER

távaçãc da presente desapropriação,
na forma do disposto no artigo 10 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, correndo as despesas' à conta dos recursos do Fundo Aeroviário
de acôrdo com os artigos 19 e 29 do
Decreto-lei nc 683, de 15 de julho de
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DECRETO N° 68.978 JULHO DE 1971

DE

23

DE

1969.

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências
Administrativas,
Contábeis e Econômicas, de líui -t- RS., com o Curso de Administração.

Art. 49 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786.
de 21 de maio de 1965, a presente desapropriação é declarada de urgência para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE
.
n" 1.098-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

rio.

Brasília, 23 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello.

DECRETO N° 68.977 JULHO DE 1971

DE

23

Autorização para funcionamento
Faculdade de Educação Física
Sorocaba SP.

DE

!la
de

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei
.
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE
.
n" 1.648-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação Física de Soroeaba, da Associação Sorocabana de Educação e Cultura, sediada em Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art. 2° 1;;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,
23 de
julho de
1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Administrativas, Contábeis e Econômicas, de Ijui, mantida pela ~unda
ção de Integração, DesenvolvImento
e Educação do Noroeste do Estado FIDENE, sediada em Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul, com o Curso de
Administração.
Art. 2° :íJ:ste Decreto entrará em vi0'01' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
23 de
julho de
1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.979 JULHO DE 1971

DE

23

DE

Autorização para funcionamento da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Piracicaba - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE
.
n'' 1.116-70, do Ministério da Educação e cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piracicaba, com
os Cursos de Letras, Ciências Sociais
e Estudos Sociais, mantida pelo Ins-
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tituto Educacional Píracícabano, sediado em Piracicaba, Estado de São
Paulo.

Art. 2° li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, !evogadas as disposições em contrário.
Brasília,
23 de "julho de
1971;
1500 da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.980 -

DE

23

DE

JULHO DE 1971

Autorização para funcionamento
do
Curso de Relações Públicas da Faculdade
de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administração de Emprêsas "Piracicaburui" - SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei
.
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que cons ta do Processo CFE
.
no 1.116-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Relações Públicas
da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração de
Emprêsas "Píracícabana,", mantida
pelo Instituto Educacional Piracicabano, sediado em Piracicaba, Estado de
São Paulo.
Art. 20 mete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de
1971;
150 0
da
Independência e 83 0
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.981 -

DE 23 DE

JULHO DE 1971

Aprova o Iceçulametitc da Administração do Aeroporto Internacional
de Brasília.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o Ar-

tígo 81, Item IH, da Constituição e
tendo em vista o Artigo 79 do Decreto número 60,521, de 31 de marçode 1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Administração do Aeroporto Internacional de Brasílfa que com êste
br.íxa, assinado pelo ~ ttnístrc de Estado da Aeronáutica.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 daRepública.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

REGULAMENTO DA ADMlNISTRAÇAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASlLIA
PRIMEIRA PARTE
CAPíTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 19 A Adminlstrr c"> do Aeroporto
Internacional
de
Brasília
(ADBR) é o órgão do Ministério da
Aeronáutica '_'JC tem por finalidade
operar, implementar, manter e expiorar a íntra-esb-utura de aeronáutica
civil na área designada Aeroporto Lcternacional de Brasília, cestmade a
atender à chegada, partdda e movimentação de aeronaves e ao embarque e desembarque de passageiros e
cargas.
§ 9 O Aeroporto Internacional de
Brasília faz parte da relação integrante do Decreto nc 63.95'1. de 6 de
janeiro de 1969.
§ 29 Exclui-se da
atribuição da
ADBR a área do Aeroporto Internacional de Brasília destinada à operação e instalação da Fôrça Aérea Brasileira.
§ 39 Entende-se como área do Aeroporto Intv-nacional de Brasília, a.
indicada na planta de zoneamento
respectiva, aprovada pela extinta Diretoria de Engenharia do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 20 A Administração do Aeroporto Internacional de Brasília é Unidade Administrativa.
Art. 3Q A operação, implementação,
manutenção e exploração dos serviços.
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aeroportuários e facilidades públicas
de responsabilidade da ADBR serão
feitas:
a) diretamente pela Administração
do Aeroporto; e
b) indiretamente, mediante convênnío, contratos ou concessões, a critério do Ministério da Aeronáutica.
Parágrafo único. Qualquer das modalidades acima subordina-se à estrita observância. das instruções de
natureza administrativa e técnica
emanadas do Ministério da Aeronáutica.

Art. 49 A Administração do Aeroporto Internacional de Brasília é subordinada diretamente ao Comandante da Sexta Zona Aérea.
CAPÍTULO II

Disposições Gerais
Art. 59 Compete à Administração
no Aeroporto Internacional de Brasília - ADBR:
a) executar o contrôle e a fiscallzação legal e técnica das aeronaves,
.areonautas ~ aeroviários em operação
no aeroporto, de acõrdo com a legislação vigente;
b) conservar em condições de utilização as pistas de pouso e de rolagem, os pátios, balizamentos, casas de
fôrça e demais instalações aeroportuárias;
c) executar os serviços de segurança interna da estação de passageiros
e da área sob jurisdição da Admíníatração;
d) explorar as áreas de estacionamento de veículos de ínterêsse do Aereporto e coordenar com as AUUJridades locais, a exe..iuçâo de ser ecoe
públicos de transportes de superrtcíe,
destinados a servir no Aeroporto;
e) explorar os serv iços de armaeenamento de mercadorias e cargas em
geral,
em
armazéns geridos pela
ADBR;
/) coordenar e assegurar as racüí ~
dades necessárias ao Serviço de Proteção ao Vôo, aos serviços de Alfândega, de Imlgarção, de Policia M<l.rí·
tima e Aérea e de Saúde dos Portos.
sediados no Aeroporto;
g) coordenar e assegurar as facllinades necessárias aos serviços de Contra-Incêndio destinados à essístêncía
às aeronaves e instalações do Aeroporto; e
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h) explorar a
áreas e instalações
destinadas aos diversos serviços de
apoio e operação do Transporte Aé~
reo, bem como aquelas destinadas ao
atendimento 8 conveniência dos passageíros e do público em geral.

SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO I

Organização e Atribuição dos órgãos

Art. 69 A Administração do Aercporto Internacional de Brasília tem a
seguinte constituição:
a) Diretor
b) Divisão Administrativa
c) Divisão de Operações
d) Divisão de Obras e de Manutenção
e) Divisão de Segurança
Parágrafo único, O Diretor da Administração do Aeroporto InternacíoTI'l1 de Brasília dispõe de uma Secretrn-ía para seu assessoramento pessoal
no trato, entre outros, dos assuntos
de Relações Púbdcas e de Assistência
Jurídica.
Art. 79 Ao Diretor da Administração do Aeroporto Internacional de
Brasília compete dirigir, coordenar e
controlar as Divisões que lhe são subordinadas, a fim de garantir a eficiência da operação do Aeroporto.
Art. 89 A Divisão Administrativa
compete incumbir-se das atividades
de administração de pessoal, secretaria, finanças, contábil, comercial, patrimônio, conservação e limpeza e dos
transportes de superfície do Aeroporto.
Art. 99 A Divisão de Operações
compete a execução das atividades de
fiscalização, contrôle e liberação das
aeronaves e tripulantes, das tantas
aeroportuárias, da aplicação e observância das normas e recomendaçoes
internacionais relativas ao tráfego
aéreo, elaboração de trabalhos céenícos e burocráticos de natureza ÇtSi'3,lizadora, estatística, cadastros de ae~
ronaves e aeronautas e de legislação
especifica.
Art. 10. A Divisão de Obras e de
Manutenção compete incumbir-se das
atividades de assessoramento técnico,
manutenção das pistas, pátios e edificações em geral, supervisão da manutenção e operação dos equipamentos
especiais, ressalvados os de responsa-
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bilidade do Comando-Geral de Apoio

Militar e os equipamentos de telecomunicações aeronáuticas operados por
emprêsas, prtv:- ias ou de economia
mista; a manutenção das demais facilidades aeroportuárias
utilizadas
pelo pessoal do aeroporto, concessionários e ..1SUárlOS em geral, de forma
direta ou indireta.
Art. 11. A Divisão de Segurança
compete incumbir-se das atividades
de segurança, policiamento, salvamen-

to e combate a incêndio e ao atendimento médico de emergência.
CAPÍTULO II

Do Pessoal

Art 12. A Chefia da Administração

do Aeroporto Internacional de Brasília é exercida por um Diretor mi-

litar ou civil, sendo êste diplomado

em curso superior e comprovadaiexperíêncla administrativa e em assuntos ligados ao tráfego aéreo e à Aviação Civil.
§ 1º O Diretor, quando militar, será
Oficial Superior da Reserva ou da
Ativa, do Quadro~ Oficiais Aviadores ou de Engenheiros.
§ 2º O Diretor, quando civil, será
nomeado em Comissão, pelo Presidente da República, mediante indicação
do Ministre Coa Aeronáutica.
§ 3º O substituto eventual do Diretor da Administração do Aeroporto
Internacional de Brasília será designado pelo Comandante da Sexta Zona
Aérea, por proposta do Diretor ere,
tivo.
Art. 13. O Diretor da Administraçr.o do Aeroporto de Brasília e o primeiro ordenador de despesas.
Art. 14. O Diretor da Administração do aeroporto de Brasília terá um
Assistente, um Relações »uouccs e
um Assessor Jurídico.
§ 1 O Assistrote. será um Oficial
Superior _a Aeronáutica ou Civil com
qualificação funcional compatível.
2º O Relações Públicas será um
Civil com qualificação funcional compatível .

º

*

Art. 15. As Chefias das Divisões
serào exercidas por pessoal técnico especializado, civil ou militar: quando
civil, com
comprovada experiência
administrativa, em seu ramo de atividade; quando militar, Oficial Bu-

EXECUTIVO

perior da Aeronáutica, da Ativa ou
da Reserva.
TERCEIRA PARTE
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias

Art. 16. As atribuições disciplinares do Diretor da Administração do
Aeroporto Internacional de Brasília.
são equivalentes às de Comandante
de Base Aérea, enquanto o assunto
não rõr regulado.
Art. 17. O Diretor da Adminíscração
do Aeroporto Internacional de
Brasília submeterá à aprovação do
Ministro da Aeronáutica, através do
Comandante da Sexta Zona Aérea, a.
Tabela de Lotação, pata atender de
imediato, às necessidades da Administração, operação e manutenção do
Aeroporto.
§ 1 A Tabela de Lotação deverá
considerar as disponibilidades de pessoal e numer-u-ío existentes.
§ 2º O pessoal técnico, necessário
à complementação da Tabela de Lotação, será c -ntratado pelo regime
CLT, por intermédio do Ministério da
Aeronáutica e ~_."diante solicitação doDiretor da .;dministração do Aeroporto Internacf..c al de Brasilia.
Art. 18. O Diretor proporá ao Comandante da Sexta Zona Aérea, enquanto não tiver seu regimento interno aprovado, os atos administrativos
que se fizerem necessários ao efíclente funcionamento r.a Administração
do Aeroporto Internacional de Brasília.
Art. 19. O Diretor da Administração do Aeroporto de Brasília submeterá à aprovação do Ministro da Aeronáutica, através do 'Comandante da
Sexta Zon" Aérea, o Regimento Interno dentro de noventa (90) dias a.
contar da publicação .têste Regulamento.
ç

CAPÍTULO II
Dis~:

cszções Finais

Art. 2J. Os órgãos constantes da
estrutura da Administração do Aeroporto Internacional de Brasília poderão ser desdobrados em Seções e
Subseções de acõrdo com o regimento interno aprovado pelo Ministro da.
Aeronáutica.
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Art. 21. Fica o Ministro da Aeronáutica autorizado a baixar instruções complementares para a imediata
efetivação da presente organização e
coordenar com outros Ministérios >LS
medidas necessárias ao funcionamento harmônico dos serviços federais,
DECRETe NQ 68.982 -

1~1

estranho- o Ministério da Aeronáutica e existentes na área de respon-sabilidade d, Administração do Aero-.
porto Internacional de Brasília.
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáuti-ca. - Márcio de Souza e Mello.
DE 26 DE JULHO DE 1971

Abre à Presidência da· República, em favor da Escola Superior de G?lerra,
f) crédito suplementa, de Cr$ 400.000,00, para retorço de dOtação consignada no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da.
Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola.
Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$ 400.000,00
(quatrocentos mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária con-.
sígnada ao Bubanexo 11. 00, a saber:
c-s

1,00

11.00 -

Presidência da República

11.07 -

Escola Superior de Guerra
Reforma e Reequipamento
da Escola
Obras Públicas
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.

300.000·

Total .

~QO.OO(}

11. 07 . 08. 03.1. 010 4.1.1.0
4.1.3.0
4.1.4.0 -

Ampliação,

35. UOO'

Õ5.COO

Art. 2Çl Os recursos nccessaríos à execução dêste Decreto decorrerão.
da anulação parcial de dotaçâc orçamentária consignada no vigente orça-.
mento ao Subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00
28.02

Projeto 28.02.18.00.1.023
4.1. ~ _O -

1,00

Encargos Gerais da União
Recursos Sob Supervisão do Ministérío do Planejamento e Coordenação Geral
Serviços em Regime de Prograreação Especial
.

<100.COO'

Total

400.000·

Art. 39 nste Decreto entrará. em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1971; 150Q da Independência e 839 da Repúblíca.,
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Vetloso
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DECRETO N° 68.983
JULHO DE 1971

DE

26

DE

Aprova os Programas de
Pesquisas
TécniTecnológicas e de Estudos
co-Econômicos da Comissão Executiva do Sal do Ministério da Indústria e do Comércio e dd outras
providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item' III, da Constítuíção, de-ereta:
Art. 1° São aprovados os Programas de Pesquisas Tecnológicas e de
Estudos Técnico-Econômicos da Comissão Executiva do Sal, destinados
a atender à racionalização do parque salíneíro nacional.
Art. 2° A Comissão Executiva ao
Sal, para execução dos Programas re-

ta mil cruzeiros) dos recursos atribut..
dos ao Fundo de Desenvolvimento da.
Indústria Salíneíra, a que se refere
c Decreto na 55.842, de 16 de março
de 1965.
Art. 30 O saldo do montante fix~
do no artigo la, § 10, do Decreto ....
,10 60.051, de 12 de janeiro de 1967,

reverterá ao Fundo de Desenvolvi..
menta da Indústria Salíneíra ,
Art. 49 O Ministro da Indústria e
do Comércio baixara as instruções
necessárias à execução dos Programas de que trata o artigo 19.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor no dia 10 de julho do corrente
ano, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1971;
1500
da
Independência e 83 0
da
República.

feridos no artigo anterior, fica auto-

EMÍLIO G.

.rtzada a utilizar até Crê 3.850.000,00

<três milhões e oitocentos e cínqüen-

DECRETO N9 68.984 -

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DE

26

DE

JULHO

DE

1971

Aprova o Regulamento e Regras para a Determinação da Borda-Livre Na<:tonal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item ITI, da Constituição,
Considerando que a Convenção Internacional

sôbre Unhas de Carga

(I96ü). promulgada pelo Decreto número 66.103. de 22 de janeiro de 1970.

somente é aplicável aOS navios engajados em viagens internacionais;
Considerando a necessidade da adoção, em caráter nacional, da regulamentação, com as respectivas regras, de determinação da Borda-Livre; e
Considerando ainda' o disposto no item I do § 29 do Artigo 54 do Decre ..
to-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1007, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento, com as respectivas Regras, para
.a determinação de Borda-Livre Nacional, que êste acompanha. assinado pelo
Ministro de Estado da Marinha.
Art. 29 O Ministro da Marinha providenciará para que o Regulamento
de que trata o artigo anterior tenha a máxima divulgação em todo o território nacional.
Art. 39 zste decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1971; 1509 da. Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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REGULAMENTO E REGRAS PARA

DETERMINAÇ~O

DE BORDA LIVRE NACIONAL

Art. 19 - Todo navio nacional inscrito nas Capitanias e

registon~

trado no Tribunal Marltimo. dedicado'ã navegação marítima. cuja
lagem bruta de arqueação esteja compreendida entre 50 e 150

tonela-

das e todo o navio com mais de 50 toneladas ue arqueação dedicado

e~

clusivamente ã navegação fluvial. devera ser portador de um çertificado nacional de borda livre que sera expedido pela Diretoria de Po~
tos e Costas do Ministério da Marinha.
Art. 29 - Todos os navios
arqueação

~om mai~

dedicado~ exclusivament~

ã

de 150 toneladas brutas

nav~gação

de

marltima. terão

bordas livres determinadas de acôrdo-com a Convenção

suas

Internacional

para Linhas de Carga-l,966.
Art. 39 - Todos os navios entre 50 e 150 toneladas brutas de
queaçâo , dedicados exclusivamente ã .naveqação mari t i ma , e todos

a~

os

navios com mais de 50 toneladas'brutas ue arqueação dedicados ã nav!
gação fluvial, que estejam em condições eficazes de

nave9abilidade.

terão a sua borda livre aposta deacôrdo com as s equ nte s regras:
REGRA I
í

Definições
(1) - COMPRIMENTO - O com9rimento (c) sera considerado como 96%
d9 comprimento total numa linha d'agua correspondente a 85% do

~enor

pontal moldado medido do tôpo da quilha, ou como o comp'rimento compreendido entre a parte de vante da roda de proa e o eixo' da

madre

do. leme. na mesma linha d'agua •. se êste ultimo valor fôr maior.

Em

navios projetados com inclinação da qut l ha , a linhad'agua na qual o
comprimento fôr medido, sera paralela ã linha d'agua projetada.
(2) AS PERPENDICULARES A VANTE' E, A Rt - Serão tomadas nas
tremidades de vante e.de ré do comprimento (c). A perpendicular

exa

vante interceptara a parte-de vante da roda de proa na linha d'água
na qual o comprimento fôr medido.
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(3) MEIA NAU - A meia nau estã a melo do comprimento tc).
(4) BOCA

~

A boca é a largura máxima do navio, medida ã,

meia

nau entre a linha moldada pelas 'cavernas nos navios de casco me cât
co, ou medida entre as superflcies externas do casco nos navios

í

de

casco nao metãlico.
(5) PONTAL MOLDADO

Pontal Moldado

di da do têpo da quilha ao tôpo
la borda.
cia

do

eá

distância vertical me-

vau do convês da borda livre, pe--

Em navios de madeira ou de construçâo mista, tal distân-

e medida

da aresta mais baixa do alefriz da quilha.

Nos navios
cô~

em que a forma da parte mais baixa'da seção mestra é de carãter
cavo. ou onde-há chapas finas de resbordo, a distância é medida
ponto no qual a linha de

prolongament~

do,

do fundo chato do navio

in-

(~) PONTAL PARA A BORDA-LIVRE (p) - O pontal para a'borda

li-

tercepta o lado da quilha,
vre (P)

eo

pontal .moldado ã meia· naU mais a espeSsura do trincaniz

do convés da borda livre, caso exista tal trincaniz,mais

T (C

se o convés exposto da borda livre fôr revestido, e onde:
T"

= espessura media

do

C

SI

revestimento exposto. livre de qual

quer abertura do conves; e
S

= comprimento total das superestruturas.

O comp~fmento de uma superestrutura (?) é o comprimento m~
dia da parte da superestrutura compreendida dentro do comprime~
to (C).
(7) BORDA lIVRE .. A borda 'l tvr-e (Bl) des f çnada ê a

d t s tânc a ,

medida verticalmente di cima para baixo a meia nau do lado

í

superio~

da' 1 inha do convés ·ã· margem superler' da correspondente linhá de car:.
ga..
(8) 'CONVJ:S DA BORDA LIVRE - Convés da borda livre é normalmente o convés completo mais alto exposto ao tempo. e ao mar que tenha
r-ecursos permanentes .de fechamento de) tfidas as aberturas
ao tempo,

e abaixo

expostas

do qual tôdas as aberturas laterais do navio .po~

suam recursos permanentes de f echamentc estanque.

Nos navios

que-

possuirem o conves 4a borda livre graduado. deve a parte mais baixa
do convés exposto •. ser considerada como ccnvês .da bor-de j tv-e •
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REGRA II

Linha .dc Convés da Borda t.tvre
A linha do conves da borda livre é um traço horizontal

de

300 'milímetros (12 polegadas) de comprim'ento'e 25 milímetros (1 polegada) de largura,.

Ela s,era pintada ã meia nau em ambos os bordos

'e sua margem superior coincidira com a interseção de
para fora da parte superior do convés

~a

prolo~gamento

borda livre com a

parte

externa da superflçie.do casco.
REGRA 11 I

Marca da linha de Carga
A marca da linha de carga
~e diâmet~o

externo e 25 mm de

~onsistirâ

de um anel de TffG mm

largura~ cru~aQo

por uma linha hori-

zontal de 300 mm de comprimento e 25 mm de .largura, cuja aresta
perior passa pelo centro do anel.
O centro do anel sera colocado ã meia nau e a uma

distân-

cia ver tlca I abe'txo da aresta super tor-ua linha' do convés igual
borda livre adotada.
Sempre que a borda livre fôr menor do que l2à ~mm

~u

ã

sômente

serã 'colocada apar-te inferiQr do anel e a.linha horizontal cerr-espondente ã 'l tnha' de carga mãxima.
REGRA IV

Detalhes da Marcacão
O anel, linhas e letras devem ser ~intado~ em branco
amarelo em fundo escuro ou em preto em fuildo claro.

Devem

ou
estar

perlllanentemente marcados nos 'costados dos navios para uso da Admini s tr-aç ãc Pilb Ii ca ,

As marcas devem ser fã'cilmente vt s-Ive i s e se "nâ,
cessariu. arranjos especiais devem ser feitos com êste propõs 1t o•
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REGRA V

Vist6riat Inspeçã9 e Marcação
A ví secr-t a , a inspeção e a marcação dos navios, tendo'

em

vista a entrada em vigor das exj qênc i as do "presente regulamento e a
garantia das 'ls ençêes da'[ em diante, serão executadas por
das Capitanias 40s Portos e

Del~gacias,

p~rtencentes

trativa da Diretoria de Portos.e Costas.

Oficiais

ã Rêde

Admini~

A Diretoria de Portos

e

Costas pode r-â, entretanto, confiar a ví s tor t'a , a inspeção e a, marc,!
ção a inspetores 'nomeados par? jis te fim. Em qualquer caso, O" GOv~!.
no Brasileiro garantira totalmente a int~gridade da eficiência
da
vistoria, da inspeção e da marcaçãG.
REGRA VI
Verifi-cação das Marcas

o Certificado Nacional,de Linha de Carga não deve ser
dido a

q~alquer

exp~

navio ate que o funcionario ou vistoriador,

agindo

de acôrdo com o previ s to' na Regra "V, tenha ver tf ícadc se as

marcas

estão corretas e permanentemente indicadas nos costados dos navios.
REGRA VII
Marca da Autoridade Responsável
Devem ser usadas as letras C e P,

respectiv~mente

ã esque.r.

da e ã direita do anel t medindo cêrca de 35 mm de altura e 25 mm de
largura, para indicar que a Capitania dos Portos uu Delegacia foi a
autoridade responsavel pelas medições,
de carga.

cãl~ulos

e aposição da linha

Em outros' 'casos," as letras indicativas do inspetor au t o-

rizado pela Dire,toria de Portos e Costas.
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REGRA VIII

Em hipótese alquma poderã a ão rda-Lj
vre ser inferior a 50 mm
REGRA

IX

Certificado Nacional de Borda-livre
Del~ga-

Após a marcação da Borda-Livre, as Capitanias e

cias ou Inspetor autorizado encaminharão ã Diretoria de Portos
C~stas

os dados necessãrios.
Nacional de Borda-livre.

Q~fim

de ser expedido

~

e

Certificado

REGRA X

Prazo de Va}idade do Certificado Nacional de

o

C~rtificado

BordawLi~re

Nacional de Borda-Livre terã um prazo de va w

lidade de 5 anos.

Vistorias
Anualmente. por ocasião das vistorias periódicas
do~

flutuan~

deve ser verificada a manutenção da marca da linha de carga.

também, se

.as

instalações de. proteção das aberturas em geral,

e

con tj

nuam em condições de eficiência.
REGRA XII
~odificações·ou Alterações
Modificações ou Alterações sofridas peJos navios que a cri

tério da

vre.

admini~tração

trarão

e~

impljquem em nova determinação de Borda-li-

conseqUência a· imediata e automãtica anulação do

Ce~

tificado Naéional de Borda-Livre expedido anteriormente a tais mo di
ficações ou alterações.
REGRA XIII

Exceções
o presente requlamentc' não deve ser. aplicado aos navios com.
menos de 20 metros .de ccnpr-inento ,
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REGRA XIv

Correções ã Borda-Livre Tabular (Bl)
a) A todos "os navios ent're 50.,e lOQ. toneladas de. Arqueação
Bruta, dedt cedos exc Ius tvamente em transporte de carga rra navegação

fl:Uvi~l, serji apl cada uma, reduç âc
í

de 50%. aos val'õl:'es da üor-da-Lt»

vre tab'u"l.ar (Bl),' tndependerrta de c outras' ce r-reçêes devi das.
b) A fedes os .návtes maiores' do- que 100..~ at~ 300

tonel a-

~as de Arqueação Bruta, dedi~ados exclusivamente em transporte
de
aos
carga na nav~gação fluvial. serã aplicada uma redução de 40%

valores da Borda-Livre tabular._{Bl). independente de outras

cor-

reções devidas.
c) A todos os navios maiores do que 300 toneladas de
a~ão

Arqu~

Bruta dedicados exclusivamente na navegaçio fluvial serã apli-

cada uma redução de 30% aos valores da Borda-Liyre tabular (BL).
dependente de outras

~orreções

l~

devidas.

REGRA XV
Correção para o Pontal
Nos navios em que o pontal (P) exceda

borda-Ltvr-e
C • a
10
serã aumentada de (P - C)R millmetrvs. onde R ê 5gual a (, para
--n;
11"";48
comprimentos menores do que 120 .metros e R '" 250 .para comprimentq_s

iguais ou maiores do que 120 metros.

REGRA XVI
Correção para Navegação em

~gua

Diminuirwsewâ da borda-livre tabular

P - BL
48

Doce
corrig;~a

a

quantida~
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REGRA XVII
Correção para Na·v.egaçãO em Zona Trôpl"cal
da borda~livre tabular corrigida a quantidade

Diminuir~se~ã

de

p - 8L

48

milímetros, sendo P e BL expressos em milímetros.
REGRA XVIII
Borda~Livre
q~e

para Embarcações Maiores do

50 Toneladas Brutas de Arqueação

E~

pregadas na Nav~gação Fluvial
Serâ a borda~livre tabuíar com a devida correção
a regra XIV,

computando~se

relativa

ainda as correções correspondentes às

R~

gras XV. XVI e XVII, esta última se fôr o caso de-navegação em zona
tropi ca1.
REGRA XIX
Bor da-L'ivr-e para Embarcações entre 50.e 150
Tone't adas

Brutas 'de Arqueação Empregadas na
Navegação Maritjma
Ser-li a bo r da-Ltvre .tabut ar , comput andc-s e as
correções
correspondentes 'às Regras -XV e XVII. esta Ii l t ima se fôr o caso

de

navegação em zona tropical.
REGRA XX
Embar caçêes Empregadas nos .Transportes
de
passageiros no interior de bai~s·
Para as embarcações empregadas nos transportes de passagel
ros no interior de baías, serã aposta sõmente a 'linha de carga
respectiva zona saional.

da
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Comprimento
do navio

(~etros)

DO PODER

T A B E

!:.

EXECUTIVO

A

!,ARA VALORES DE C. FAZER INTERPOLAÇ~O LINEAR
Borda-Livre' C. navio
Borda-Livre
Comprimento
(Millmetros) (metros')
(Milimetrosl
do navio
{me:tros)

Bor-da

livre
(mm)

24

200

49

432

75

25

208

50

443

76

B16

26

217

51

455

77

833

800

27

225

52

467

7.8

B50

28

233_

53

'478

79

86B

29

242

54

490

BO

BB7

30

250

55

503

B1

905

31

25B

66

516

B2

923

32

267

57

530

B3

942

33

275

5B

544

B4

960

34

283

59

559

B5

97B

35

292

60

573

B6

996

36

300

61

5B7

B7

1015

37

30B

62

601

BB

1034

3B

316

63

615

B9

1054

-39

32~

64

629

90

.1 075

40

33,4.

65

644

91

1096

41

344

66

659

92

1116

42.

354

67.

674

93

1135

43

364

6B

689

94

1154

44

374

69

705

95

1172

45

3B5

70

721

96

1190

46

396

71

736

97

1209

.47.-

408

72

754

9B

]229

48

"420

·73

769

99

1250

74

784

100

1271
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COSTAS

BORDA

LIVRE

•.

ó__•

•

_
.----

_

NAVEGAÇÃO A QUE SE DESTINARÁ

_

TONEL.AGEM FlRUTA DE ARQUEAÇÃO

_

DISTÃNCIAS
DA PARTE SUPER'IOR DA LINHA DO CONVÉS DA BORDA LIVRE ATÉ: o 'CENTRO DO DISCOó_.
mm

O PRESENTE. CERTIFICADO É EXPEDIDO
TAR

QUE.

O NAvIO

PARA ATE§

ACIMA FOI INSPECIONADO

SUA BORDA LIVRE E LINHA

E QUE

A

DE, 'CARGA INDiCADAS ACIMA

FORAM APOSTAS E SERÃO CONTROLAOASCONFORME

AS

DISPOSiÇÕES EM VIGOR.
VÁLIDO
EMITIDO

ATE

DE

DE

19

_

EM

bE

DE

19

_

___________________ VERIFICADO POR:
DIRETO.R DA DPC

_
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DECRETO N." 68.985
JULHO DE

DE

26

DE

1971

Altera a redação do artigo 35 do Regulamento
aprovado pelo Decreto
número 42.251, de 6 de setembro da
1957, e dá outras provZdências.

o Presidente da República, usando
<la atribuição que lhe confere o Artigo
.81, item rtr, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O Artigo 35 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
42.251, de 6 de setembro de 1957, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 35. A CP/QOA-QOE terá

a seguinte constituição:
a) Presidente: General Diretor
ce Promoções
b) Membros: Um Oficial Superior de cada um dos seguintes
Departamentos :
- Geral do Pessoal, Material
Bélico, Ensino e Pesquisa, Geral
de Serviços e de Engenharia e
Comunicações
c) Secretaria: A 2.n Seção da
Diretoria de Promoções.
Parágrafo único. Os oficiais superiores membros da Comissão
serão indicados pelos respectivos
Chefes de Departamento, por solicitação do Presidente da Comissão, e nomeados pelo Chefe do
Departamento Geral do Pessoal,
para o período de um ano, podendo ser reconduzidos por mais
um ano".
Art. 2.° A Comissão de Promoções
do QOA-QOE manterá a constituição
atual até a nomeação dos novos membros de acôrdo com o artigo acima.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de julho de 1971:
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N° 68.986
JULHO DE 1971

DE

27

DE

Dispõe sôbre a utilização de colaboradores para a execução de atividades ligadas ao Programa de Aumento e Desenvolvimento da Produção do Trigo, e dá outras prooidências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, deereta:
Art. 1° Para atender aos compromIssos assumidos pelo Govêrno Brasileiro no Convênio com o Fundo Especial das Nações Unidas, objettvandoa execução do Programa de Aumento e Desenvolvimento da Producao do Trigo, fica o Escritório de Pesqutsas e Experimentação Agropecuária (EPE), do Ministério da Agricultura, autorizado a
recrutar pessoal
técnico e administrativo, bem como
para atividades auxiliares, observado
o disposto neste decreto.
Art. 2° O pessoal a que se refere o
artigo anterior será contratado por
prazo determinado, na forma da Iegtslação vigente e de acôrdo com 05
limites fixados na relação anexa.
Parágrafo único. A contratação parb:- o desempenho das atividades de
natureza técnica, administrativa e de
campo somente ocorrerá após veríttcada a impossibilidade da utilzação de
pessoal do próprio EPE.
Art. 3" A execução dos serviços de
que trata o presente decreto exigirá
do pessoal exclusiva e integral dedicação ao Programa, incompatibilizando-o
para o desempenho de outra atividade pública ou privada.
Art. 4° Na hipótese de recair em
servidor a indicação para a prestação de serviços técnicos em assuntos
de trigo, de que trata a relação anexa a êste decreto, a respectiva retribUIÇa-O, mediante recibo, na forma da
legislação em vigor, será igual à diferença entre a importância conetante da mencionada relação e a que venha percebendo dos cofres públicos.
Parágrafo único. No caso de estar
o funcionário submetido ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva,
suspender-se-á o pagamento da gra-
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tdfícaçãc decorrente da aplicação dêsse regime durante o período de sua
participação nos trabalhos do Programa, salvo direito de opção.
Art. 50 O Co-Diretor brasileiro previsto no Programa será designado pelo Diretor-Geral do EPE,
escolhido
dentre técnicos do Quadro de Pessoal
do Ministério da Agricultura.

Art. 6° Pela participação no

Pro~

grama, o Co-Diretor brasileiro perceberá a gratificação constante da relação anexa, não se lhe aplicando o
disposto na parte final do artigo 4",
caput, dêste decreto.
Parágrafo único. A soma da gratlfícaçâo referida neste artigo com ao
retribuição percebida
pelo servidor
público não poderá ultrapassar a importância
correspondente ao limite
fixado no artigo 7°, e seus parágrafos,
do Decreto-lei n- 1.150, de 3 de fe-,_
vereiro de 1971, ressalvados o adicional por tempo de serviço e o salário-familia.

Art. 7° Fica o EPE autorizado a
promover junto a entidades públicas
e privadas, mediante convênio, medidas que permitam a co-partdctpaçâo
financeira e técnica dessas entidades,
visando ao fortalecimento e a expansão do Programa, de modo a atender
aos interêsses das economias triticolas regionais e nacional.
Art. 8° As despesas com a execução
dêste decreto correrão à conta dos
recursos previstos no Decreto-lei ..
n'' 600, de 29 de maio de 1969, de dotações consignadas no orçamento do
EPE, é outros procedentes de legislação específica, dispondo sôbre o recolhimento de diferença de preços sôbre estoques de trigo.

Art. 9° nstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1971,
150° da
Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

L. F.

oe-ne

Lima

o anexo mencionado no art. 2Q foi
publicado no D.a. de 28-7-71.

EXECUTIVO

DECRETO NQ 68.987

~

DE

28 DE

JULHO DE :971

Declara de utilidade ,pública o, Insti
tuto Nossa Senhora de Lourdes, com
sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República usando
da atríbuíção que lhe co-uere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 28.265, de 1970, decreta:
Art. te 1!: declarado de utilidade
pública, nos termos do artigo 1Q da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935 combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Instituto Nossa Senhora de Lourdes, JOm sede no
Estado da Guanabara.
Art. 2l? ~te Decreto entrara em
vtgor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 28 de julho de 1971;
1509 da. Independência. e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO Nl? 68.988 JULHO DE

DE

28 DE

~971

Declara de utilidade pública a Academia Paulista de Música, com sede
em StioPauio, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e

atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 58.654, de 1970, decreta:
Art. 19 ~ declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo : Q da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1931),
combinado com o artigo te do Regu ..
lamento aprovado pelo Decreco n? ..
50.517, de 2 de maio de 19ô1, a Academia Paulista de Música, com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo,
por suas atividades 'exclusivamente
culturais.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1971;
150Q da Independência e 839 da.
República.
EMíLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N'? 68.989 - DE 28 DE
JULHO DE 1971
Concede autorização à
Companhia
storm Drilling
Company, de na~
cionalidade norte - americana, para
operar em águas brasileiras com o
navio-sonda "Cuclone", nos serviços que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acôrdo com o Decreto n'' 63.164 de
26 de agõsto de 1968 e tendo em vista o que consta do Processo
.
n° 000230-71, do Ministério das Minas
e Energia, decreta:
Art. I" ti: concedida autorização à
Companhia "Storm Drilling Company", de nacionalidade norte-amerícana, para operar em águas brasileiras com o navio-sonda "Cyclone", na
perfuração de poços na plataforma
continental, a serviço da
Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, de
acordo com o contrato celebrado entre esta Emprêsa e aquela companhia.
Art. 2° A autorização de que tratu. êste Decreto vigorará pelo prazo
de 2 (dois) anos, prorrogável, se necessário à realização dos trabalhos
que forem contratados com a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
Art. 3" ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 68.990 - DE 28 DE
JULHO DE ~971
Transforma, em cargo em comissão,
junção gratijicada do Quadro de
Pessoal do Ministério dos Transportes.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 181. item lII,
do Decreto-lei nv 200 de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica transformada no cargo, em comissão, símbolo l-C, de Che-
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fe de Gabinete, a função gratificada,
símbolo 5-F, de Encaregado da Turma
de Métodos de Trabalho da Seção de
Organização do Departamento de Administração do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Mmtstér!o
dos Transportes.
Parágrafo único. As despesas de
correntes da execução dêste Decreto
correrão à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 29 :ttste Decreto cnt..ará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
M

Mário· David Andreazza

DECRETO Nº 68.991 DE 28 DE
JULHO DE 1971
Dispõe sôbre a elaboração e o reçistro da tctaçao de cargos e em nreaos dos órgãos da Administ1'ação
Federal direta e das Au.tarquias e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 89, item rr, da Lei nv 5.645, de
10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPÍTULO

1

Das Disposições Preliminares

Art. 19 A elaooraçâo e o registro Q&
lotação de cargos e empregos dos órgãos da Administração Federal direta
e das Autarquias reger-se-âo pelas dIS "
posições dêste decreto.
Art. 29 A lotação representa a fôrça
de trabalho, em seus aspectos qualítatívo e quantitativo, necessária au
desempenho das atividades normais e
específicas de uma ou de várias unidades adminístratívae.
CAPÍ'J:ULO 11

Da Elaboração

Art. 39 Para os fins de lotação, os
órgãos se classificam em unidades 00"·
mtnístratívas de 19, 29 e 39 graus, consideradas as respectivas posições híerárqutcas.
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§ iv São consideradas de 19 grau ae
unidades administrativas diretamente
subordinadas aos Ministros. de Estado, aos dírfgentes de órgãos'Tntegrantes da Presidência da República e aos
dirigentes de autarquias. Os demais
graus serãc determtnados tenda-se em
vista a posição hierárquica da unidade
administrativa, sucessivamente, na es·
trutura do Ministério e dos demais ôrgâos e entidades mencíonadoa.
§ 2Q A gradação estabelecida neste
artigo é válida exclusivamente para
efeito de lotação, não representando
hierarquia para qualquer outro ererto
nem servindo para a configuração de
isonomia ou como fator para a elassírícação dos cargos da unídads iad-

mintstratíva,

Art. 4Q A lotação será, em príncí..
pio, fixada para cada unidade administrativa de 19 grau,
§ 19 A fixação poderá ser feita em
conjunto para grupo de unidades 00ministrativas de qualquer grau, por
Ministério ou Auterquía, sem prejuízo
da obrigatoriedade de elaooraçâc do
runcíonograma para cada unidade ad
mínístratdva nos têrmos do parágrafo
único do artigo 6'it.
§ 2Q As projeções regionais de uní..
dade administrativa poderão ter lo..
taçâo própria,
Art. 59 Cada órgão setorial Ou seccional do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal (SIPEC) deve..
rá proceder ao estudo da lotação nu..
méríca e elaborá-la, tendo em vista
não apenas a situação atual como
também, a nova sistemática prevista
na Lei no 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, atendidos Os pré-requísttos
estabelecidos na mesma lei e na res..
pectiva regulamentação.
Parágrafo único. A lotação referente à crasa.ncação atual será consíde ..
rada extinta, em decorrência do dísposto no artigo 14 da Lei nc 5.645, da
10 de dezembro de 1970.
Art. se Observado o que estabelece
o artigo 8 Q, item I, da Lei n Q 5.645, àe
10 de dezembro de 1970, a lotação dos
órgãos da Administração Federal direta e das Autarquias. como condíçâa
primordial para a implantação do nôvo Plano de Classificação de Cargos
(art. SQ, item H, da referida lei), serâ
elaborada com fundamento na estru ...
tura dos respectivos órgãos e em suas
atribuições.
parágrafo único. Compete à unidade administrativa elaborar, no prazo
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que lhe fór fixado pela Equipe Técnica de alto nível a que se refere O'
artigo 11 da Lei n Q 5.645, de 10 de
dezembro de 1970. o respectivo funcínnograma, podendo, para êsse fim, solicitar a colaboração da mesma Equi..
pe Técnica ou do Escritório da Refo;;:,w
ma Administrativa, do Ministério uo
Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 7Q A lotação será considerada,
para estudo e implantação, sob dois
aspectos: o da situação real e o Q&
situação ideal.
Art. 8Q Situação real é ~ que cor-.
responde ao número de cargos e empregos ocupados por servidores em
exercício na unidade administrativa
ou eventualmente afastados de seu
serviço por motivo de férias ou licença cuja concessão independa de crí..
térío da Administração.
§ 1Q A sttuaçâo. real abrangerá
quaisquer cargos ou empregos. nela
não podendo ser incluída a prestação
de serviços retribuída mediante recíbo.
§ 2Q Para estabelecer a situação real
serão considerados em conjunto, independentemente de Quadros ou Par...
tes de Quadros, os cargos de que tra..
tam as Leis ns. 3.780, de 12 de julhode 1960, 3.967, de 5 de outubro de
1961, e 4.069, de 11 de junho de 1962,
bem como outras leis que tenham de-o
terminado: enquadramentos ou tusõea.
§ 3Q Para efeito de apuração da SItuação real serão indicadas as funções gratificadas relativas às unidades
administrativas abrangidas, assim CQmo os respectivos encargos retribuídos.
mediante Gratíífcação de Representa.ção de Gabinete e o pessoal aere..

gado.
§ 4Q Serão relacionados separadamente Os cargos ou empregos vagos
existentes, assim como Os dos servidores requisitados para ou de outros
órgãos e Os ocupados por servidores
em licença para trato de ínterêssea
particulares ou de natureza semelhante.
Art. 9Q A situação real, apurada na,
forma do artigo anterior e seus pará..
grafos, corresponderá ao número de
cargos e empregos dos Quadros e Tabelas existentes, não considerado. pa..
ra êsse efeito, o pessoal requtsltado de'l
outros órgãos.
Art. 10. A lotação indicará o número de cargos e empregos que, de
acôrdo com o respectivo tuncíonogra..

207

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ma, será necessário à unidade admintstratíva para operar de forma efj ..
caa.
§ 19 Para fixar a lotação serão ie...
vades em conta: a) o aspecto qualí..
tativo e b) o aspecto quantitativo dai!
necessidades de cada unidade admi..
nistrativa a ser considerada.
§ 29 Qualitativamente, a lotação te ..
rá por base a análise das atrtbuíçõêa
e funções da unidade administrativa.
§ 39 Quantitativamente, a lotação
terá por base a carga de trabalho exts-.
tente ou prevista para cada tipo de
atríbuição ou cargo, em função d q
projetos e programas de trabalho.
Art. 11. A lotação será fixada de
duas formas, a saber:
8) em função do atual sistema de
classificação de cargos;
b) em função do sistema previsto
na Lei nv 5.645, de 1970.
§ 19 No caso da alínea a dêate ar..
tlgo, a lotação será fixada levando
em conta a nomenclatura dos cargos
e empregos atualmente em vigor.
§ 29 Na hipótese da alínea b. o nú..
mero será indicado por grupos, categorias funcionais OU atribuições, ad..
mitíndo-se a indicação por denomineção, quando correspondente a prons..
sões regulamentadas em lei.
Art. 12. Poderá haver, para qual..
quer das hipóteses previstas no aa:tigo
anterior. índices de correção para per...
mítdr a adequação da lotação às necessidades da unidade administrativa.
Art. 13. O índice será positivo
quando o número de cargos corres..
pendentes à situação ideal fôr superior ao da situação real, e negatcvc
na hípôtese inversa.
CAPÍTULO

m

Dos Registros de LotaçfJ.o

Art. 14. Os registros :le lotação se-

rão feitos:
I - por unidade administrativa;
n - por cargos ou grupos e categanas funcionais; e
In - por unidade da federação.
§ 19 O registro par unidade admí..
nistrativa, em relação aos cargos
compreende o respectivo número, por

denominação e a classificação corres"
pendente,
§ 29 O registro por cargos, grupos
ou categorias funcionais compreende
a discriminação dos mesmos por de ..
nomínaçâo ou agrupamento e o número pelas diversas unidades admtnístratívas consideradas.
§ 39 O registro dentro de cada uni..
dade da Federação consignará, por
munícípic, quando cabível, a denomrnação de cada unidade administrativa e a nomenclatura, número de cargos ou empregos e respectiva classíflcação.
Art. 15. Os registros e contrôles
rar-se-ão em tormujãrtos, cujos modelos serão planejados pelo órgão
Central do SIPEC.
Parágrafo único. poderão scr nõo ..
tados, a critério do órgão central do
SIPEC, modelos de formulários específicos para atender às peculiaridades
de determinados órgãos, por proposta
dos mesmos.
CAPÍTULO IV

Da Comoetencía dos órgáot
Participantes dO Processo de Lotação

Art. 16. Compete ao órgão central
do SIPEC orréntar, baixar normas gerais, supervisionar e coordenar a elaboração e registro da lotação.
Art. 17. Uma vez determinadas 3:1
lotações parciais, por unidade. o órgão setorial ou seccional de pessoal
elaborará a lotação geral e a subme..
terá à aprovação do respectivo Minis.
tro de Estado, dirigente de órgão da
Presidência da República ou de .àu-

terquta,

Parágrafo único . .A:5 alterações que
se fizerem necessárias na lotação numérica serão levadas, no prazo de vinte (20) dias, ao conhecimento da Coordenação de Cadastro e Lotação

(CODASLO), do DASP.
Art. 18. Os órgãos a que se refere
o artdgc 59 manterão em dia a lotação
nominal correspondente à numérica.

que

rôr

aprovada.

Art. 19. .A:5 dúvidas que se suscitarem na execução dêete decreto serão
resolvidas pelo órgão Central do
SIPEe, mediante instruções diretas.
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Art. 20 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 1911;
1509 da Independência e 839
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Aâaioerto de Barros Nune«
·Orlando Geisel
M ária Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Oírne Lima
Jarbas G. Passarinho

da

Júlio Barata
M àrcio de Souza e Mello

F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratmi de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcantz
Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 68.992
JULHO DE

DE

28 DE

1971

Dispõe sôbre a auditoria nos órgãos
integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal
(SIPEC) .

o Presiden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 31 de
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969,
decreta:

Art. 19 O contróle e a fiscalização
das atividades especificas dos órgãos
do Sistema de Pessoal Civil da Adminístraçâo Federal (SIPEC), abrangidas tôdas as unidades caracterizadas
no parágrafo único do artigo 19 do
Decreto no 67.326, de 5 de outubro de
1970, serão exercidos sob a forma de
auditorra, consideradas as áreas administrativas correspondentes:
I - pelo Departamento Administranvo do Pessoal Civil - DASP;

II -

pelos órgãos Setoriais;
pelos órgãos seccionais.
§ 19 Incumbirá ao DASP a audltoria em relação às unidades de Adrrüi.tstracêo de Pessoal Civil dos demais
órgãos da Presidência da Repúbllca..
§ 29 Incumbirá também aos órgãos
Setoriais a auditoria relativa às unidades de admíntstraçâo de pessoal civil das autarquias que lhes sejam vinculadas,
§ 39 No exclusivo ínterêsse do servi..
ço, ouvido o órgão Central do SIPE(~.
o: órgãos Setoriais e Seccionais poderão delegar a unidades regionais referidas no § 19 do artigo 19 do Decreto
nv 67.326, de 5 de outubro de 1970,
a competência para o exercício da auditoria em determinadas áreas.
_.ert . 29 Independentemente do disposto ne artigo 19• o 'órgão Central
do SIPEC, através dos seus setores
prôprtos, porterà programar e efetuar
inspeções em quaisquer unidades de
aumímstraçâo de pessoal civil, em razêo de atlvídades de rotina ou ela
ocorrência de anormalidades que se
evidenciarem pela documentação de
contr ôle regularmente fornecida pelas
unidades integrantes do Sistema.
Parágrafo ÚnICO, Excepcionalmente,
atendendo a propostas fundamentadas, poderão o órgão Central e os
órgãos Setoriais realizar ou deternunar inspeções especiais p<..ra vennca,
ção de anormalidades e posterior apuração de responsabilidade.
Art, 39 O órgão Central do SIPEC
aprovará anualmente o plano global
de auditoria, a ser cumprido no exercício seguinte abrangendo as inspeções ordinárias a serem realizadas pelos órgãos Setoriais e Seccionais.
â
19 Para os Ima do disposto neste
artigo, os órgãos Setoriais submeterão
ao exame do órgão Central, até 15 de
dezembro de cada ano, Os respectivos
programas de inspeções ordinárias e
Os dos órgãos Seccionais que lhes sejam vinculados.
§ 29 As programações de inspeções
indicarão necessàríamente Os métodos
a serem utilizados e as fases do trabalho especírícaoamente, com estimativa de prazo para execução de cada
fase.
Art. 49 As atividades Ce auditoria
de que trata êste decreto terão como
Ll.I -
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objetivos a preservação da regularídade das atividades de administração
de pessoal e a correção de eventuais
anomalias, precipuamer.te mediante
prestação de assistência técnica direta
às unidades inspecionadas, no sentido
de orientá-las sõbre o exato cumprimento da legislação de pessoal civil.
Art. 59 Considerados Os objetivos fixados no artigo anterior, a auditoria
compreenderá especialmente:
a) verificação da regularidade dos
atos administrativos de que resulte
criação, transformação ou extinção de
direito ou obrigação;
b) exame, quando julgado necessarro, de documentos produzidos em
processos, em confronto com as exigências Iegaãs e regulamentares;
c) verificação dos processos de ccntrôle e de acompanhamento da atividade de administração de pessoal crvil com v1stas ao levantamento de dados para compl>co conhecimento da
qualidade e das fases do trabalho;
d) realização de testes de ericíêncía
e de segurança do funcionamento dos
serviços de registro cadastral e de instrução final de processos;
e) levantamento de problemas peculiares que suscitem o exame dos orgâos do SIPEC, para a adoção de medidas gerais acauteladoras dos Interesses da Administração;
j) exame do cumprimente de uormas especificas sôbre a escolha de
pessoal para o exercício de funções
relevantes e de alta responsabilidade.
g)
verificação da- compatibilidade
entre os trabalhos normalmente executados pela unidade e as disposições
reguladoras de suas atividades;
h) análise das relações entre trabalho executado e natureza dos cargos
e funções; volume do trabalho e quantcdade de servidores; atividades de direção e chefia e número e natureza
de cargos e funções de direção e chefia;
1) exame da compatibilização entre
programas de trabalho e equipes em
regime de tempo integral;
1) exame do cumprimento das disposições constantes dos artigos 111 c
122 a 124 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, sôbre coluboradares eventuais e pessoal para as
funções de assessoramento superior; e
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l) prestação de; assistência técnica
aos órgãos físcalízados, visando à correção de falhas, à melhoria das condições operacionais ou à atualização
de métodos de trabalho.
Parágrafo único. No desempenho de
suas atribuições, os auditores pcrtarâo
credenciais para apresentacâc aos órgãos inspecionados,

Art. 6° O resultado dos trabalhos de
auditoria será sempre objeto de um
relatório, elaborado de acôrdo com o
mcdêlo aprovado pelo DASP.
~ 19 Uma das vias do relatório será.
remetida, pelo órgão Setorial, ao respectivo Ministro de Estado, outra ao
órgão Central, e outra, depois dó exame da autoridade que determina:' a
inspeção, destinar-se-á à unidade inspecionada, para conhecimento e ajocão das provídênc'as que se recomendarem.
§ 29 ouanoo a Inspeção rõr realizada pelo órgão Central, em órgão Seccional, essa via será remetida ao 61'g{.
Setorial.
§ 39 Nos ca-sos de levantamento de
problemas que exijam perícia especrar,
e a pronta interferência da autoridade competente, para salvaguarda dos
ínterêsses da União, Os auditores poderão elaborar relatórios parciais de
inspeção e apresentá-los Imedíatemente, sem prejuízo da conclusão dos
trabalhos de que estiverem incumbidos.
§ 49 Os relatórios de Inspeções se..
rão de natureza sigilosa, devendo sua
elaboração e encaminhamento precessar-se em caráter reservado,

Art. 79 Os relatórios de ínspeçãc,
recebidos pelo DASP, serão exemínados, em cada aspecto, pela Coordenação competente, que tomará a-s medidas de SUa alçada e encaminhara
circunstanciado parecer ao DiretorGeral do DASP, para conhecimento,
exame e recomendações, quando for
o caso.

210

ATOS

DO PODER

Art. 89 A execução das Inspeções caberá a auditores que os dirigentes das

unidades indicadas no artigo 19 desig-

narão dentre funcionários de reconhe-

cida qualífícação, prêviamente habm..

tados em curso específico ministrado
pelo DASP.

Art. 10. .€ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 28 de julho de 1971;
1509 da Independência e. 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI
Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário tiaeia Andreazza
L. F. Ctrne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Racha Laçõa
Marcus Viniczus Pratími de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis veüoeo
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

§ lQ Serão Inscrítos no curso a que
se refere éste artigo funcionários lotados nas unidades de Orientação,
Coordenação € Contrôle de tôdas as
Coordenações <10 DASP.
§ 29 Na elaboração de programa do
curso de audítorla e na realização
dêste, o DASP contará com a colaboração do Centro de Aperfeiçoamento,

Art. 99 As dúvidas que se suscita-

rem na execução dêste decreto serão
resolvidas

pelo

órgão

Central

do

SIPEC, mediante instruções diretas.

DECRETO N' 68.993

EXECUTIVO

DE

28

DE

JULHO

DE

1971

Institui o Programa de Acompanhamento da Execução das "Metas e Bases
para a Ação de Gonêrno" e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
artigo 81, item !II, da Constituição, decreta:

o

Art. 1<' Em consonância com o disposto no Art. 15 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, fica instituído o Programa de Acompanhamento da Execucão das "Metas e Bases' para a Ação de Govêrno".
consoante as normas do presente decreto.
Parágrafo único. O Programa de Acompanhamento, que terá caráter
descentralizado, flexível e dinâmico, deverá efetivar-se de forma global e
setorial, alcançando o nível de projetos e atividades.
Art. 29 Os órgãos setoriais do sistema de planejamento e orçamento,
a que se refere o § 1<' do art. 23 do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, deverão organizar mecanismo de contrôle que permita coordenar,
a nível de cada Ministério, o bom funcionamento do Programa de Acompanhamento estabelecido neste decreto.
Art. 3Q Para efeito de acompanhamento global, os titulares dos órgãos
relacionados no Anexo I encaminharão, ao órgão central do sistema de planejamento e orçamento, até os dias 31 de janeiro e 31 de julho de cada
ano, relatórios sõbre a execução de políticas sob sua responsabilidade, correspondentes áo exercício e ao semestre anterior, respectívamnte.
Art. 49 Para efeito de acompanhamento setorial, os órgãos setoriais do
sistema de planejamento e orçamento encaminharão ao respectivo órgão
central, até os dias 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano, relatórios de
acompanhamento financeiro e de acompanhamento geral relativos ao exercício e ao semestre anterior, respectivamente, na forma seguinte:
I - Relatório de Acompanhamento Financeiro, para o Ministério, globalmente, e para os seus principais órgãos subordinados ou vinculados, indívidualmente, bem como para o Departamento Administrativo do Pessoal
Civil e o Conselho Nacional de Pesquisas, especificando os dispêndios ere-
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tivamente realizados, a nível de programa, subprograma e projeto ou ativídade (ver Anexo II, formulário 1, 2 e 3 e Anexo UI).
II - Relatório de Acompanhamento Geral (físico e financeiro) para
os projetos prioritários incluídos nas "Metas e Bases", ou que venham a
ser acrescidos àquele elenco, com dados e informações gerais que permitam
avaliar o estágio de implementação realizado, e, quando rôr o caso, verificar as dificuldades a serem solucionadas.
Parágrafo único. Com autorização do Presidente da República, poderão
ser criados esquemas especiais de acompanhamento de projetos de alta priondade, com base em informações obtidas in loco nos órgãos de execução.
Art. 59 Com fundamento nos relatórios referidos nos arts. 39 e 4Q, o
órgão central do sistema de planejamento e orçamento submeterá à Presidência da República, até os dias 28 de fevereiro e 31 de agôsto de cada
ano, relatório sintético sôbre os resultados da execução das "Metas e Bases" no exercício e no semestre anterior, respectivamente, acompanhado dos
relatórios parciais recebidos.
Art. 69 O órgão central do sistema de planejamento e orçamento expedirá instruções para o funcionamento. efeciente do Programa de Acompanhamento.
Art. 79 O primeiro relatório de acompanhamento, com vistas ao disposto
nos Arts. 39 e 4Q, será encaminhado até o dia 31 de janeiro de 1972, focalizando o exercício de 1971.
Art. 8° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 28 de julho de 1971; 1509 da Independência e 83~ da
República.
EMÍLIO G. MtDICl

Alfredo Buzaid.
Mário Gibson Barboza
António Delfim Netto
Mário David snareaeea
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
F. Rocha Laçôa
Marcus Vtníeius t-rausu de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João POIUlo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

Os anexos mencionados nos arts. 39 e 49 'foram publicados no D. O.
de 29-7-71.
DECRETO N9 68.994 JULHO

DE

~

971

DE

29

DE

S reconhecida a Faculdade de Enqenharia da Fundação Educacional ele
Barretos, São Paulo, (Jom Os Cursos
de Engenharia Civil e Engenharta
Eletricista.

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

tígn 81, item TIl, da Constituição, de

acôrdo com o artigo 47, da Lei nú ..
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei núme1'0 842, de 9 de setembro de 1009 e
tendo em vista o que consta do Pl'O"
cesso nc 227.989 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
E' concedido reconheciArt. to
menta à Faculdade de Engenharia da
Fundação Educacional de Barretos

2;2
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(antiga Faculdade de Tecnologia) com
os Cursos de Engenharia Civil e Engenharia Eletricista, com sede
em
Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 29 li:.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

Art. 2Q l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83 Q da
República.
E],ÜLIQ G. MÉDICI

Brasília, 29 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 68.996 -

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 68.995 -

DE 2 DE

AGÔSTO DE 1971

DE

29

DE

J'Ul.HQ DE .::.971

Autoriza o tnncumamen:o da Escola
Superior de Educação Física ele seo
Caetano do sui, SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições qUe lhe confere,·o artigo 81, item UI, da Constdtutção, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968; alterado pelo Decreto-lei númeto 842, de 9 de setembro de 1969, tendo
em vista o que consta do Processo
número CFE - 1.181 de 1970, do
Ministério da Educação e Cultura, deereta:
Art. lQ Fica autorizado o runctonamento da Escola Superior de Edu~
cação Píslca de São Caetano do Sul,
mantida pela Fundação de Educação
e Cultura do ABC, com sede em Sao
Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
DECRETO N° 68.997 -

Cria o Colégio Militar de Manaus e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-.
tigo 81, item lII, da Constituição e
. de acôrdo com o artigo 46 do Decretolei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:

Art. 1° li: criado o Colégio Mil~tal'
ele Manaus (CMM) subordinado díretamente ao Departamento de Ensino
e Pesquisa.
.
Art. 2° O Ministro do Exército ba_I~
xará os atos complementares ncccssarios à efetivação dêste Decreto.
.
Art. 3° zste Decreto entrara em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2
de agôsto de 1971;
1500 da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
DE

3

DE AGÔSTo DE

1971

Abre ao Ministénlo da Educação e Cultura em favor da Divisão de Segurança e Informações o crédito suplementar de Cr$ 180.000,00 para retórço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. te Fica aberto
da Dlvísâo de Segurança
Cr$ 180.000,00 (cento e
orçamentária consignada

ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
e Informações, o crédito suplementar no valor de
oitenta mil cruzeiros). para refôrçc de dotação
ao subanexo 15.00, a saber:

Ministério da Educação e Cultura
Dlvlsâc de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança
Nacional
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3. 1. 4:.O-Encargos Di versos . .
4.1.4.0 - Material Permanente

c-s

15.00 15.07 15.07.08.09.2.024 -

.
.
.

114.000,00
46.000,00
20.000,00
180.000,00
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:

ces

15.00 15.22 -

Ministério da Educação e Cultura
Departamento de Ensino Fundamental
Atividade 15.22.09.04.2.169
3.2.1.0 - SUbvenções Sociais

180.000,00
180.000,00

Art. 39 :i!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agosto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 68.998 -

DE 3 DE

AGÔS'IO DE

1971

Abre à Justiça Eleitoral - Tribunal Superior Eleitoral, o crédito suplemen~
tar de Cr$ 450.000,00 para retorço de dotação consignada no Vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, ela Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art.. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral -- Tribunal Superior Eleitoral,
o crédito suplementar de Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros>, para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
07.00, a saber:
crs 1,00
07.00 - Justiça Eleitoral
07.01 - Tribunal Superior Eleitoral
07.01.01.06,2.001 - Processamento de Causas Eleitorais em
Instância Superior
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
120.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
.
330.000

.
450.000

Total . .

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 07.00, a saber:
o-s 1,00
07.00 - Justiça Eleitoral
07.01 - Tribunal Superior Eleitoral
Projeto 07.01.01,06.1.002
250.000
4.1. 3, O - Equipamentos e Instalações '
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
200.000
Total . .

,

,

.

450.000

Art. 39 1!1ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, TeVD~
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

ATOS DO PODER

DECRETO N9 68.999
AGÔSTO DE

DE? DE

197~·

Autorizaçáo para funcionamento aa
Escola Superior de Educaçtio Física
de Muzambinho - MG.

o Presidente da República, usando
das atrib-uições que lhe confere o artigo 81, item UL da Constituição, de
acôrdo com ,o artigo 47, da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE nuDECRETO

N9

69.000 -

EXECUTIVO

mero 1.451 de 1969, do Ministério da
Educação e Cultura. decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tuncíonamento da Escola Superior de Educação Písica de Muzambtnho, mantida
pela Pundaçâo Educacional de Müzambinho, sediada em Muzambínhc,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2'? zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971;
150Ç da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE

3

DE

AGÔSTO

DE

1971

Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob :;upervisão
do Ministério do Planejamento e Coordenação Gerei, o crédito suplementar de Cr$ 30.500.000,00 para retõrço de âotaçãc consignada no
osenie orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6'?
da Lei nc 5.628,. de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. Iv Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
o crédito suplementar de Cr$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos
mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA

UNIAO

eis

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
28.02.12.10.1.020 - Implantação da Indústria Aeronáutica
4.1.2.0 ~ Serviços em Regime de Programação Especial .
30.509.000,00
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexc 28.00, a. saber:
28.02 -

28.00 28.02 -

Projeto

~

ENCARGOS GERAIS DA

UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
28.02.12.10.1.020

Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais e Agrícolas
30.500.000,00
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
4.1.5.0 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzceo
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DECRETO Nº 69.001 -

DE 3 DE AGÔSTO DE"1971

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de Cr$
3.760.000,00 para retôrço de dotação consignada no vigente orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
artigo 81, item II!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor de Crg 3.760.000,00 (três milhões, setecentos e seasenta mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada
ao subanexo 24.00, a saber:

crs
24.00 -

MINIST1lRIO
TERIORES

DAS

RELAÇõES

EX-

Intercâmbio Cientifico e Cultural
Encargos Diversos
3.760.000,00
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 24.00, a saber:

24.00.13.04.2.005 3.1.4.0 -

24.00 -

MINISTJ';RIO
TERIORES

D-AS

RELAçõES

EX-

24.00.13.04.2.005 3.2.7.6 .. Pessoas .

3.760.000,00

Art. 39 :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agõstc de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Berbozà
AntOnio Deljim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.002 -

DE 3 DE AGOSTO DE 1971

Abre ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar de Cr$
60.500,00 para retorce de dotação consignada no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar de Crg 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos cruzeiros), para refôrço
de dotação orçamentária consignada ao subanexo 05.00, a saber:
Cr$
05.00 05.00.01.06.2.001 -

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

05.00 -

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
05.00.03.07.2.002

Processamento de Causas no Tribunal
Federal de Recursos
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ....
60.500,00
Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 05.00, a saber:
Atividade 3.2.3.1 -

Inativos .

60.500,00
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Art. 39 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
António Delfim Netto
João Pa~J.lo dos Reis Velloso

DECRETO N9

69.003 -

DE

3

DE AGÔSTO DE

1971

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de várias Unidades Crçamentârias, o crédito suplementar de Cr$ 359.500,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o i-residente da Repunlica, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da
secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças e do Departamento de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$ 359.500,00 (trezentos e
cinqüenta e nove mil e quinhentos cruzeiros), para rerõrço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00, a saber:

crs 1,00
22.00 22.02 22.02.01.08.2.005 3.1.1.1 02 3.2.5. O -

22.04 22.04.01.07.2.011 3.1.1.1 -

02 3.2.5.0 22. (17 ~
22.07.01.01.2.014 3.1.1.1
02
3.2.5.0
22.07.01.01.2.015
3.1.1.1
03
3.2.5.0

-

MINISTJ':RIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral
Coordenação e Planejamento setorIal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ........•..•.........
Contribuições de Previdência Social
Inspetoria-Geral de Finanças
Coordenação e Contrôle Financeiro
Pessoal Civil
.
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Cívll
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
Coordenação do Serviço de Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Prevídêncla Social
.

21.0QO
5.300

32.200
7.900

156.800
40.500
76.200
19.600

Total .
359.500
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 22.00, a saber:

c-s 1,00

22.00 22.02 -

MINISTJ':RIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral
- 22.02.01.08.2.005
- Remuneração de Serviços Pessoais
- Inspetoria-Geral de Finanças
- 22.04.01.07.2.011
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....

Atividade
3.1.3.1
22.04
Atividade

52.500

134.700
12.600
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Atividade 3.1.3.1 -
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Departamento de Adminístração
22.07.01.01.2.014

Remuneração de Serviços Pessoais

91.100

22.07.01.01.2.015

Remuneração de Serviços Pessoais

68.600

359.600
Total .
Art. 39 :f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971; 158Q da Independência e 83Q da República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 69.004 -

DE 3 DE AGÔSTO DE 1971

Abre à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 996.106,00 para retorço de dotaçâo
consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atríbuíçáo que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constdtuíçào, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho
de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Crs 996.106,00
(novecentos e noventa e seis mil, cento e seis cruzeíros) , para rerôrço de
dotação orçamentária consignada ao subanexo 11.00, a saber:
crs 1,00
11.00 - PRESIDENCIA DA REPúBLICA
11.04 - Conselho de Segurança Nacional
11.04.08.04.2.004 - Supervisão e Coordenação Relacionadas à
Segurança Nacional
3.1.1.2 - Pessoal Militar
200.000
02 - Despesas Variáveis ",
'
.
11.04.08.08.1.006 - Obras e Serviços para a Segurança das
Fronteiras Nacionais
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas ......•. , ..
796.106
Total .
996.106
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 11.00, a saber:
ces 1,00
11.00 - PRESIDENCIA DA REPúBLICA
11.04 - Conselho de Segurança Nacional
Projeto - 11.04.08.04.1.005
4.1.4.0 - Material Permanente
.
3D.000
Projeto -- 11.04.0B.OS.l.0D6
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
~.2. 7.9 Diversas
.
306.600
182.806
4.3.4.0 - Auxilio para Equipamentos e Instalações
306.700
4.3.5.0 - Auxilio para Material Permanente ....
Atividade - 11.04.08.04.2.004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
30.ü00
~.1.2.0 Material de Consumo
.
40.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
.100.000
Total .

996.106
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Al't.39 nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.005 AGÔSTQ DE 1971

DE

3

DE

Dispõe eõore alteração no Quadro
'(mico de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item UI. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto
nv 62.380, de 11 de março de 1968, e
Q que consta dos Processos nss 2.103,
2.104,2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109,
2.110, 2.111, 2.112 e 2.113, de 1970,

do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica alterado o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. vínculada ao Ministério da Educação e
Cultura, aprovado pelo Decreto número 60.991, de 12 de julho ce 1967,
para efeito de retificar, de acôrdo com
as disposições do Decreto 119 62.380,
de 11 de março de 1968, o .cproveítamenta das funcionárias da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, a se~
guír indicadas, aprovado pelo Decreto
nv 65.251, de 30 de setembro de 1969,
e modificado pelo de nc 66.031, de 31
de dezembro de 1969, da classe -te Ortentador Vocacional, P-1506.16, para a
de Professor Assistente, EC-503.20:
1 - Ana Maria Leite de Melo
2 - Cleide Miriam Wanderley
3 - Lourdes Bezerra Varela
4 -Maria da Conceição Lucena
5 - Maria Silva Porpíno de Araujo
6 - Neide Varela Santiago
7 - Nísia Bezerra de Medeiros
8 - Rosalí Maria Liberato Cavalcante
Parágrafo único. A retificação de
aproveitamento a que se refere este
artigo vigora, inclusive para efeitos
'financeiros, a partir de 12 de março de
1968.

Art. 2'? As disposições dêste Deereto não homologam situação que,
em virtude de sindicância ou ínquért-

to administrativo, venha a ser considerada ilegal ou contrária a normas
administrativas vigentes.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostilará os títulos cas funcionárias abrángtdaa por êste Decre..
to, expedindo portaria declaratória às
que não os possuírem.
Art. 49 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos
créditos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de agosto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
RepÚblica.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 69.006 AGÔSTO DE 1971

DE

4

DE

Altera dispositivos do Estatuto da
Caixa Econômica Federal

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os itens 4.1 e 4.4 do Estatuto da Caixa Econômica Federal,
aprovado pelo Decreto nc 66.:lO3, de 6
de março de 1970, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"4.1 - A Caixa Econômica Federal será administrada por uma
Diretoria constituída por um Presidente e 6 (seis) Diretores sem
designação especial."
"4.4 - As deliberações da Diretoria somente terão validade
quando presentes, pelo menos, 4
(quatro) de seus membros, sendo
que o Presidente, além do voto ecmum, terá o de qualidade."
Art. 29 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ATOS

DO

Brasília, 4 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 69.00'[ AGÔSTO DE 1971

vo nc 47, de 7 de julho de 1971, o
Acôrdo Básico de Cooperação Técnica concluído entre a República Federativa do Brasil e o Japão, e assinado em Brasília a 22 de setembro de
1970;

DE

4

DE

Autoriza pesquisas de prospecção e
pesca experimental no Nordeste do
Brasil.

o Presidente da República, na
uso da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista ° estabelecido no artigo 19, letras "b" e "e", combinado
com o artigo 69, item IV, do Decreto
nc 63.164, de 26 de agôstc de 1968, deereta:
Art. 19 Ficam autorizadas as pesquisas de prospecção e pesca experimental no Nordeste do Brasil, nos termos do contrato celebrado em 8 de
setembro de 1970, entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e o consórcio de empresas constituido pela ADIPLAN-Administração
Industrial e Planejamento, do Brasil,
"The Economíst Inteligence Uníú Ldmited" (EIU) e "Internatdonal Pl·O~
fessíonal Consortia Limited" (lPC) ,
da Inglaterra, nos têrmos definidos
pela cláusula 3." do referido instrumento convencional, com vistas à elaboração de estudo de viabilidade técnica da implantação de termlnads pesqueiros no Nordeste do Brasil.
Art. 29 mete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de agõsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
L. F. Cirne Lima

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.008 AGÔSTO DE 1971
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DE 4 DE

Promulga o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e o Ja-

pão.

O Presidente da República havendo
sido aprovado, pelo Decreto Legtslatd-

E havendo o referido Acôrdo, em
conformidade com o seu Art. XI (1),
entrado em vigor no dia 15 de julho
de 1971;
Decreta que o Acôrdo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e H3Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson B"arboza

O Acôrdo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.a. de ti
de agõsto de 1971.

DECRETO N9 69.009
AGÔS'IO DE 1971

DE

4

DE

Exclui do relacionamento de disponibilidade constante da Portaria Ministerial nú;mero 3.615, de 17 õe outubro de 1969, do Ministro de Estado
do Trabalho e Previdência Secial, os
cargos e os servidores 'irndicados.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI da Constituição e tendo
em vista o que consta dos Processos
nos :MTPS-133.121-70 e 121.-532-10, do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, decreta:
Art. 19 Ficam excluídos do relacionamento constante da Portaria Ministerial nv 3.615, de 1'7 de outubro de
1969, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, os cargos
julgados desnecessários constantes do
Anexo I do presente Decreto, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) .

Art. 29 Ficam excluídos do retaclonamento de disponibilidade, constante da Portaria citada, os servidores
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referidos no Anexo "I! ocupantes dos
cargos mencionados no artigo anterior.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de HJ71;
1509 da Independência e é3'? tia
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 5-'8-71.

DECRETO N9 69.010
lI.GÔSTO DE 1971

DE

4

DE

Declara de utilidade pública, paTa
fins de desapropriação, o imóvel que

menciona, necessário ao êâinietério

do Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desaproprtaçâo,
de acordo com ? art. 69, combinado
com o ar-t. 5'?, alínea "a", do Decretolei nv 3.365, d~ 21 de junho de 1941,
o terreno com area de 1.039 68 metros
quadrados, compreendido pelos lotes
de números 12 e 13 do loteamento da
casa número 3.051 da Estrada do Arraial, no Bairro de Casa Amarela, em
Recife - PE, de propriedade do Senhor Armênio Caminha Barbosa e sua
mulher.

Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Míníatérfo do Exército.
Art. 39 Fica o Ministério tio Exército autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos
próprios daquele Ministério.
Art. 4'? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de' agôsto de 1971;
1509 da Independência e U39 tia
República.
EII.1ÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

EXECUTIVO

DECRETO N9 69.011 _
AGÔSTO DE 1971

DE

4

DE

Disp6e sôbre o enquadramento de servidor do Ministério do Exército, mn-porcuio pelo disposto no parú,g'rafo
único do artigo 23 da Lei. n9 4.069,
de 11 de junho de 1962, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei núme1'0 4.069, de 11 de junho de 1902, o
que consta do Processo nc 1.420, de
1971, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Ficam alteradas a janela
numérica e a relacâo nominal anexas
ao Decreto nv 61.698, de 13 de novembro de 1967, e retificado pelos de números 62.026, 64.419, 65.579, 68.048,
68.069 e 68.317, respectívamenre, de
29 de dezembro de 1967, 28 de abril e
21 de outubro de 1969, 13 e15 de janeiro e 4 de março de 1971, que aprovou o enquadramento de servidores do
Ministério do Exército, amparados
pelo disposto no parágrafo único do
artigo 23 da Lei nc 4.069, de 11 de
junho de 1962, para o fim de ser incluído um cargo na classe de Cozinheiro' A-501.5.A, e nêle considerada
enquadrada, a partir de 15 de junho
de 1962, Santuza Flores da Rcsa ,
Art. 29 Na execução dêste Decreto
aplicam-se, no que couber, as dísposíçóes do Decreto nc 61.698, de i3 de
novembro de 1967.
Art. 39 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e BJ'? ela
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 69.012
AGÓSTO DE 1971

DE

4

DE

Exclui do relacionamento de extinção
e de disponibilidade, respectioamente, o cargo e funcionário que indica,
do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição qUE: lhe confere o artigo
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81, itens III e VIII da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica excluído do relacionamento de extinção, constante do Decreto no 67.878, de 18 de dezembro de
1970, o cargo de Mestre, Código ....
A-1801-14.B, da Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica.
Art. 29 Fica excluído do relacionamento de disponibilidade, consoante
da Portaria Ministerial da GM1, de
28 de agôsto de 1969, publicada no
Diário O jicial de 3 de setembro do
mesmo
ano (republicada no Díarío
otícuü de 1 de outubro de 1959), no
Ministério da Aeronáutica, o nome do
funcionário Cirilo Nogueira de Moura,
ocupante do cargo referido no artigo
anterior.
Art. 3Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;
150(' da Independência e ~3Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

DECRETO NQ 69.013 AGÔSTO DE 1971

DE

4

DE

Retifica a relação nominal anexa ao
Decreto número 68.129, de 28 de 1aneiro de 1971, que reclassificou cargos do Quadro de Pessoal do Mimsteria da Aeronáutica.

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

DECRETO NQ 69.014 -

tigo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista
que consta do Processo n.v 2.848, de 1971, do Departamenta Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

°

Art. 1Q Fica retificada, na forma
do anexo, a relação nominal que accmpanha o Decreto nv 68.129, de 28 de
janeiro de 1371, que reclassificou os
cargos das séríes de classes de Supertntendente de Aeroporto, código CT102, Administrador de Aeroporto, código CT-103, Fiscal de Aeroporto, código
CT-104, e da classe singular de Auxiliar de Aeroporto, código CT- ~05, em
virtude da reestruturação do Grupo
Ocupacional CT-1üO
Aeroviário
(Anexo I da Lei l1Q 3.780, de .2 de
julho de 1960), efetuada. pelo Decretolei 11(' 1.130, de 19 de outubro ríe J 970.
Parágrafo único. A retificação de
enquadramento de que trata êate artigo prevalecerá a partir de 20 de outubro de 1970.
Art. 2Q O órgão de pessoal competente apostàlará os titulas dos servidores abrangidos por êste Decr·.;;to, ou
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 3Q âate Decreto entrará em
vigor na data doe sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;
150Q da Independência e g3Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

o anexo mencionado no art. 1ÇI foi
publicado no D. O. de 5-8-71.
DE

4

DE AGÔSTO DE

1971

Dispõe sôbre a reorganização preliminar do Ministério do Trabalho e Previrtencia SOcial e dá outras proviCZencias

O Presidente da República, usando da atributçâo que lhe confere o
artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto 1103
arts. 39 e 181, itens I, II e liI, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 19 A partir da vigência déste Decreto,
Ministério do Trabalho e
Previdência Social entra em fase de revisão de sua estrutura administrativa
e dos métodos de funcionamento de seus órgãos, nos têrmoa do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 29 Fica estabelecida, provisànamente, nos têrmos dêste Decreto,
a seguinte estrutura básica do Ministério do Trabalho e Previdência Social

°
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(MTPS). criado pelo Decreto nv 19.433, de 26 de novembro de 1930 e com
a denominação atual dada pelo artigo 10 da Lei nv 3.782, de 22 de julho
de 1960:

1.

órgãos de aseteténcui direta e imediata ao Ministro de Estado

1.1. - Gabinete do Ministro
1.2. - Consultoria Jurídica
1.3 - Divisão de Segurança e Informações
2.

oroaoe

de planejamento, eooraenaçac e contrôte financeiro
2.1 . .,...- Secretaria-Geral

2.2. 3.

órgãos colegiados de consulta e de coordenação ínterministerial

3.1. 3.2. 4.

Inspetoria-Geral de Finanças
Comissão da Ordem do Mérito do Trabalho
Conselho Nacional de Política Salarial

omõos centrais de siireçãc superior
4.1. -

Secretaria do Trabalho

4.1.1. 4.1.2. -

Conselho Superior do Trabalho Maritimo
Departamento Nacional de Segurança e Higiene do
Trabalho
4.1.3. - Departamento Nacional do Trabalho
4.1.4 . .- Departamento Nacional 'de Mão-de-Obra
4.1.5. -- Departamento Nacional de Salário
4.1.6. -- Programa Especial de Bôlsas de Estudos
4.1. 7. -- órgãos Regionais
4.1.7.1 - Delegacias Regionais do Trabalho
4.1.7.2· - Delegacias do Trabalho Marítimo
4.1.7.3 - Conselhos Regionais do Trabalho Marttímo
4.1. 7.4 - Serviços de Físcalízaçâo e Identdfícaçâc
Profissional
4.2. - Secretaria da Prevtdencía Social
4.2.1. - Serviço Atuarial
4.2.2. '- Conselho de Recursos da Previdência Social
4.2.3. - órgãos Regionais
4.2.3.1 - Juntas de Recursos da Previdência Social
4.3. - Secretaria de Assistência Médico-Social
4.4. - Departamento de Administração
4.5. - Departamento do Pessoal
Art. 39 São vinculados ao MTPS e, conseqüentemente, sujeitos a supervisão, orientação, coordenação e a contrôle ministerial, na forma do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, os seguintes órgãos da Administração Indireta:
I - no âmbito da Secretaria do Trabalho
a) entidades de fiscalização do exercício profissional
b) órgãos supervisionados instituídos por lei federal
II - no âmbito da Secretaria da Previdência Social
a) autarquias previdenciárias e de assistência social
III - no âmbito da Secretaria de Assistência Médico-Social
a) órgãos de assistência médico-social
parágrafo único. Estão sujeitas à supervisão ministerial, de conformidade com o disposto no artigo 39 do Decreto-lei nv 900, de 29 de setembro
de 1969, as Fundações instituídas por lei federal e que recebam subvenções
ou transferências à conta do Orçamento da União, na parte referente ao
MTPS.

Art. 49 Ficam extintos o Serviço de Documentação, criado pelo Decretolei nv 6.995, de 27 de outubro de 1944, o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, criado pelo Decreto ne 24.600, de 6 de julho de 1934,
o Departamento Nacional da Previdência Social, criado pelo Decreto nú-
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mero 16.027, de 30 de abril de 1923, e a Comissão Permanente de Direito
Social, criada pelo Decreto nc 51.860, de 22 de março de 1963.
Art. 59 Ficam criadas a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Previdência Social, a Secretaria de Assistência Médico-Social e o Centro de
Documentação e Informática, subordinado êste à Secretaria-Geral.
§ 1Çl As atribuições, o pessoal, o acervo e o material dos extintos Serviço
de Documentação e do Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e
da Comissão Permanente de Direito Social ficam transferidos para o Centro
de Documentação e Informática, Secretarias, Secretaria-Geral e Gabinete
do Ministro, respectivamente, conforme dispuser o Regimento destes órgãos.
§ 29 Ficam transferidos para as Secretarias da Previdência Social ou
de Assistência Médico-Social, conforme dispuser o reaímento.. o pessoal,
as atribuições, o acervo e o material do extinto Departamento Nacional
da Previdência Social.
§ 39 A execução orçamentária da atividade 26.14.03.08.2.030 Supervisão e Fiscalização da Previdência Social, cuja atribuição passa à Secretaria da Previdência Social, no exercício financeiro de 1971, terá como
ordenador de despesa o Secretário da Previdência Social.
§49 O projeto 26.15.03.01.1.015 - Reequipamento do Centro de Processamento de Dados e as atividades.. 26.15.03.01.2.031 - Elaboração de
Estatística relativa à Previdência e Assistência Social, 26.15.03.04.2.032 Pagamento do Abono Familiar e 26.17.03.01.2.034 - Documentação e
Divulgação, constantes. da Lei Orçamentária vigente, terão como ordenador
de despesa o Diretor do Centro de Documentação e Informática.
Art. 69 A atual Divisão do Pessoal passa a denominar-se Departamento do Pessoal.

Art. 79 Ficam compreendidas no âmbito da Secretaria de Assistência
Médico-Social as atividades relacionadas com a supervisão, orientação e
fiscalização dos órgãos de assistência médico-social da admínlstraçâo direta
e da indireta da área do Mínistélio do Trabalho e Previdência Social, bem
como dos supervisionados.
Art. 89 As Secretarias serão dirigidas por Secretários e o Centro de
Documentação e Informática por Diretor, nomeados em comissão pelo
Presidente da República.
Art. 99 As demais disposições sôbre a estrutura e funcionamento dos
órgãos subordinados e das autarquias vinculadas ao Ministério serão previstas nos respectivos Regimentos Internos, expedidos por Portaria do
Ministro, observado o disposto no art. 69, do Decreto nv 68.885, de 6 de
julho de 1971.
Art. 10. Os membros que não sejam natos dos Conselhos, das Comtssôcs e das Juntas serão designados pelo Ministro de Estado.
Art. 11. O Ministro do Trabalho e Previdência Social, consideradas as
exigências do serviço, poderá desdobrar, mediante ato próprio, as unidades
administrativas a que estejam afetas as atividades-fim do Ministério em
tantos Grupos-Tarefa quantos forem necessários, cometendo a estes parte
das atribuições específicas que aquelas possuírem.
§ 19 Os Grupos-Tarefa referidos neste artigo terão organização e duração temporária, devendo ser suprimidos tão logo concluam os encargos
que lhes forem conferidos.
§ 29 Os Grupos-Tarefa poderão ser dirigidos por coordenadores que,
com os demais integrantes, serão retribuídos em caráter eventual, mediante
recibo, na forma da legislação vigente, podendo ser recrutados no Serviço
Público ou fora dele, dentre técnicos ou especialistas profissionalmente
habilitados ao desempenho das funções e atribuições específicas cometidas
a cada Grupo-Tarefa.
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39 Quando a designação de integrantes do Grupo-Tarefa recair em

servidor submetido a regime de tempo integral e dedicação exclusiva, suspender-se-á o pagamento da gratificação decorrente da aplicação desse
regime durante o período de sua participação nos trabalhos do GrupoTarefa, salvo direito de opção.
§ 49 Poderá integrar o Grupo-Tarefa, com ou sem prejuízo das suas
atribuições normais, o ocupante de cargo em comissão, de função gratificada ou quem exerça encargo especifico em Gabinete.
§ 59 O funcionamento de cada Grupo-Tarefa e as condições específicas
de retribuição de seus integrantes serão estabelecidos no respectivo ato de
constituição, respeitadas as dotações orçamentárias constantes da lei de
meios.

Art. 12. Continua em vigor, no corrente exerctcío, a atual estrutura
orçamentária do MTPS, podendo os recursos financeiros, consignados às
unidades constantes da mesma, ser movimentados por responsáveis, a critério do Ministro de Estado.
Art. 13. Até que sejam instalados e implantados os novos órgãos de
que trata o artigo 59 ficam mantidos no MTPS, com os respectivos quantitativos, os cargos em comissão e funções gratificadas não extintos ou transformados por êste Decreto.
Parágrafo único. As atividades e os trabalhos afetos aos órgãos da
nova estrutura do MTPS poderão ser orientados, supervisionados ou coordenados por ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas mautidos por êste artigo, competindo os respectivos atos de designaçâo, conforme o caso, ao Ministro de Estado ou ao dirigente do órgão próprio.
Art. 14. Para atender às alterações de estrutura decorrentes dêste
Decreto, fica aprovada a tabela em anexo (tabela 1) com as respectivas
transformações e reclassificações de cargos em comissão e funções gratificadas.
Art. 15. Ficam suprimidas, no Ministério do Trabalho e Prevídêncta
Social, as funções gratificadas de: 1 - Chefe da Seção de Protocolo do
extinto Serviço de Coordenação dos órgãos Regionais (6-F); 1 Chefe da
Seção de Serviços Gerais do extinto serviço de Coordenação dos órgãos
Regionais (6-F).
Art. 16. O Ministro do Trabalho e Previdência Social, ouvidos os órgãos
competentes e na forma da legislação vigente, proporá ao Presidente da
República as medidas que se fizerem necessárias à implantação ou atualízaçâo dos órgãos do Ministério, bem como ao ajustamento dos cargos
e funções à nova estrutura.
Art. 17. A supervisão ministerial de que tratam os artigos 25 e 26
do Decreto-lei 200. de 25 de fevereiro de 1967, exercida sôbre os órgãos
subordinados, vinculados ou supervisionados pelo Ministério do Trabalho
e Previdência Social poderá ser delegada ao Secretário-Geral, facultada a
subdelegação de atribuições.
Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da Repúbüca.
EMÍLIO· G. MÉDICI

Júlio Barata
João Paulo dos Reis

vezzcsc

A tabela mencionada no presente decreto foi publicada no D.a. dê

5-8-71.
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DECRETO NI? 69.015 AGÔSTO DE 1971

DE

4

Im

Deci ira extintas as concessões outorgadas à Organização Telefônica d')
Paraná - ORTEPA,
Companhia
Telefônica de Jacarézinho,
Companhia Telefônica Santo
Antônia
da Platina e Companhia de Telecomunicações Umuarama .....
COTUSA e dâ outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e,
tendo em vista o disposto no artigo
8.°, item XV, letra "a" da mesma
Constituição e o que consta da Exposição de Motivos n." 31, de 18 de
março de 1971, do Ministério
das
Comunicações, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas extintas
as concessões outorgadas pelos podêres concedentes municipais à Organização Telefônica do Paraná
ORTEPA, Companhia 'I'elerôníca de
.Iacarezinho. Companhia Telefônica
Santo Antônio da Platina e Companhia de Telecomunicações Umuarama
- 'COTUSA, para execução dos Serviços Telefônicos
Públicos Urbanos
em Municípios do Estado do Paraná.
Art. 2.° A concessão e a execução
dos citados serviços nos Municípios
de Apucarana,
Arapongas, Bonsucesso São Pedro do Ivaí , Araru 'la,
Califórnia,
Marumbi, Jacarêzínho,
Santo Antônio da Platina, Cascavel,
Umuarama e Oorbélia. todos no gstado do Paraná, ficam regidas pele
Decreto n.s 65.032, de 21 de agôsto
de 1969, E, respectivo Contrato de Concessão, êste celebrado entre a União.
e a Companhia de .r .Iecomunícaçôes
do Paraná - TELEPAR.
Art. 3.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 4 de agôsto de 1971;
150 0 da Independência e 83° da

República.
EMILIQ G.

MEDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 69.016 - DE 4 DE
AGÔSTO DE 1971
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Bouchardet, com
sede em Vzsconde do Rio Branco,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição
e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 20.196, de 1970, decreta:
Art. 1" :f: declarada
de utilidade
pública, nos termos do artigo 1° da
Lei 91, de 28 de agósto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n- 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Fundação Educacional
Bouchardet,
com sede em Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° 11:ste Decreto entrará em ví.gor na data de sua publicação. reV,)gadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;
150°
da
Independência e 83°
da
República.
EMíuo G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.017

DE 4 DE

AGÔSTO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade dos .Joeeteitos de Cristo, com
sede em Tucano, Estado da Bahia

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo M.J. 23.063, de 1970, decreta:
Art. 1° Ê declarada de utilidade pública ~ nos têrmos do artigo 10 da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento
aprovado pelo Decreto n« 50.517, de
2 de maio de 1961, a Sociedade dos
Joseleítos de Cristo. com sede em Tucano, Estado da Bahia.
Art. 2° este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de agôsto de
1971;
Independência e 83° da
150° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO NQ 69.018

~ DE

4

DE

AGÔSTO

DE

1971

Abre crédito suplementar aos Encargos Gerais da União, no valor de Cr$
10.000.000,00, para retôrçc da dotaçâo ccmeunuuia no vigente Orçamento.

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

artigo 81, item IIl, da Oonstdtutçâo, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei nv 5.628, de 1<:> de dezembro de 1970, decreta:

Art. jc Fica aberto aos Encargos Gerais da União o crédito suplementar
de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para rerõrço de dotação

orçamentária consignada ao Subanexo 28.00, a saber:
28.00 28.02 28.02.00.1.02~

4.1.2.0

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Financiamento de Atividades e Projetos
Prioritários
Serviços em Regime de Prcgramaçào Especial

c-s

1,00

10.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste decreto decorrerão de
anulaçâo pardal de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 28.00, a saber:

crs

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Fundo de Desenvolvimento de Arcas Estratégicas
23.02.00.1.026 -,- Financiamento de Projetos E..speciais a cargo do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico
4.1.2.0 ._- Serviços em Regime de Prcgramaçâo Especial
.

1,00

28.00 28.02 -

1O.000.0ôO

Art. 39 11:ste Decreto entrará em vigor Da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia,4 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Detttm Netto
João Paulo dos Reis

vezzosc

DZCRETO N'" 69.019 - DE 4 DE
AGÔSl'O DE 1971

CFE n- 39-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

A utortzaçõo para turunonamento
da
Escola de Educação Física do Instituto Porto Alegre - IPA
com
<:IS cursos de Lncencícturà e Técnica
Desportiva, RGS.

namento da Escola de Educação Físi-

Art.

O Presidente da República, usando
das atrfbuíçôes que lhe confere o arLige.. 81, ítem
IH, da Constituição
Federal, de acõrdo com o artigo 47,
da Lei n- 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ...
n'"' 842, de 9 de setembro de 1969, ten..
no em vista o que consta do Processo

1" Fica autorizado o 1unCI0-

ca do Instituto Pôrto Alegre - IPA
sediado em Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, com os cursos
de Licenciatura e Técnica Desportiva, limitando-se a cem (100), o numeco de vagas de cada curso.
Art. '2'" âste Decreto entrara em
VIgor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 4 de agôsto de 1971;.
da
Independência e 83" ua.
1500
República.
EMILIO G.

MEDICl

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.9 69.020 - DE 4 DE
AGÔSro DE 1971
Dispõe sôbre o Departamento ~o Pessoal do Ministério das Mmas e
Energia.

O Presidente da l:I',~,)'Ihlica, usando
da atribuição que
lhe conrer., o
artigo 81, item V,. .te Consti~Ulçao e
ainda tendo em vista .) artigo 181,
itens Ir e UI, do Decreu -lei numero 2::10 de 25 de fevereiro de '] 967, e
o que dispõe o Decreto -r.v 67.326, de
5 de outubro de 1970, decreta:
ArL 1.9 O Serviço do Pessoal do
Ministério das Minas e ~l1e g.a a que
se refere o Decreto n.v 63"95~, de 31
de dezembro de 1968, [Ja.:i;"o. a etenominar-se Departamento .i . Pessoal do
Ministério das Minas e Snergta ,
Art. 2.9 O Departamento do Pes~
soaj é o órgão Setorial do Sísto.na de
Pessoal Civil da Admtntstraç io Federal (SIPEC>, subordína.ro caretamente ao Ministro de ~6 eco e vínculado tecnicamente ao .oepartamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP) competindo-lhe as atividades
de gestão, execução, supervisa contrôle. orientação e pesquisa de escuntas concernentes à Adrmmstraçáo de
Pessoal, na área do Munste.fo ,

Art. 3.9 As Unidades de Pessoal do
Departamento Nacíonat da Produção
Mineral, do Departa.ne-i-o Nacional
de Aguas e Energia Elé~rica, -ín Conselho Na-cional d. J Petróleo, da rnspetoria Geral de l:;'_l_a:..ças e ela Divisão de Segurança::: Infotmaçôea
ficam subordinadas administrativamente a seus respectivo- cnngentes e
vinculadas tecnicamei,t
6/,1 Departamento do Pessoal J". Muüsténo. que
é o órgão setorial do Sistema.
Art. 45' O Departamento do Pessoal compreende em sua estrutura oa-

síca:

1 -

Gacínete:

II - Divisão de Cadastro e Classificação de Cargos e Empregns ;
III - Dtvisâc de Recru-amento,
Seleção e Aperfeíçoamer.to:
IV - Dívisâo de
Le~lslação de
Pessoal;
V - Serviço de Admnustraçác.
Art. 5.9 O Departamento do Pessoal será administrado por um Diretor-Geral, nomeado eu, comissão,
pelo Presidente da Repuotíca ,
Parágrafo único. ) aruar cargo de
provimento em comla sao, do Quadro

de Pessoal do Mim-tér!o. de Diret-or
do Serviço de Pessoal, símbolo 4-C,
nca transformado e., Diretor -Gcrat
do Departamento cc Pessoal, sunbolo 1~C,
Art. 6.9 As Divísócs e o Serviço de
Administração semo administrados
por Diretores, nomeados, em CDr!lJSsão, pelo Presidente da República.
Art. 7,9 Fica au.ovada, na forma
do anexo. a tabela díscrmuna cvv uos

cargos em comlas'u e funções grati-

ficadas do Quadro de Pessoal
Parte Permanen te - de Ministério
das Minas e Energia, resultante da
adaptação 010 Departamero.o do Pessoal à estrutura prevista no Decreto
n.o 67.326 de 5 de outubro ce 197U
(SIPEC) .
Art. 8.0 As transformações ae que
trata este Decreto sótnente se ereti varão

com a publícaçs.c dos respec-

tivos atos de provime -no

mantido,

até então. o preenchímentc das funções gratificadas constantes tia situaçào anterior da tabela ora a{Jresentada.
Art. 9.° O Diretor-Geral do Departamento do Pessoal tara 4 (quatro)
Assessôres, 1 (um)
Secretário e 2
~dois) Auxiliares.
Art. 10. Os Diretores de 1Ji"i~ao
terão, cada um, 2 : i,"&~ Assistentes
e 1 (um) Secretário E O Diretor do
Serviço de Admuüstr-cçáo. :I. .umj
nssistents e 1 (um) '::;':oet:\rio.
Art. 11. A organlz.acào cornpeténda e funcionamento dos órgacs retoridos no artrgo 4,9 bem como (ias.
unidades vinculadas ao Departamento
do Pessoal
serão .~'ir'1.~\eteCldvs em
regrmento interno anrovado pele Ministro de Estado.
Art. 12. As despesas decorrentes ao
crsposto neste Decrete serão atendidas pelas dotações .rcoprtas .to Mi~
nísterio das Minas ~ Energia.
Art. 13. este "rco-etc entrara em
vigor na data de SU::l publicação revogadas as disposições em con-ràrfc .
Brasiüa, 4 de agôeto de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

o anexo mencionado no art. 7fJ fel
publicado no D. O. de 9-8-71.
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DECRETO N° 69.021 .-AGÔSTO mo.:i.971

DE

fi DE

Reestrutura O G"rupo Executivo fie
Movimentação -re Sntr'ts
GREMOS, e dá outras
providên-

cias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item LlI, na Constituição,
decreta

Art. 1° Fica reestruturad • o GruExecutivo de lvlcvt-nentacâo de
Safras - GREMOS, mantida a subordinação à '=up.-; mtendenci-, Nacíunal do Abaatecttr.ent.c - RUNAB
Art. 2° Compete ao GREMOS, prtorttàríamente, formu .ar, reguta.nentar
programar e executar a. movf rnent.a-

po

çâr- de safras a?,-jf'(}l;l.S

De

país

por

si ou por delegacao de competência
a outros órgãos públicos, com vista
às exportações, observadas, as normas
OREMOS, nos têrmos do "~,J..1Ju<:"
·e diretrizes estabe.er-xtas pelo Oon.selbc Nacional Qr) Comércio ê.xteriox
- CONCEX e, eveutualm . . ntc, a rr,o-vimentação de- safra para consumo
.ínterno .
§ 10 Deferida a movimentação (';e
safras para o consumo interno ao
oeste artigo, às SlW,S dtretrraes deve
irão subordinar-se quataquer grUlJ03
'ou comissões, ';ri.:I,ci,)s com êste objeaivo pelas Unid-ades Federadas .
:§ 2 0 :É: facultado ao URgM()8 a.
criação de Subgrupos nos âmbitos
das unidades ee.re-aces par;~ melhor
execução de suas -atrtbulçõea.

Art. 3

0

O GREMCS é constitutce

dos seguintes membros:
a) Superintendente
da SUNAB,
que o presldtrà ;
b) Representante do Miniatérío Ob.
Agricultura;
e) Representante do Mlnísteno ca
Fazenda;
a, Representante do Mlmstérto üo
Planejamento e Coordenação Geral,
e) Represent.a.nt.e do Minletérro da.
Indústria e do Comercro
j) Repr~sentante do D·~pa~'tarw:.nto
de Portos e Vias Navegáveis:
g) jcepresenta-rte da Rêde Ferroviária Federal S. A.;
ti \ Represen'iante ca Ci\CEX du
Banco do Brasil S A. ;
2\ jcepresentante d:1:; Classes Produtoras, indicado, em üsta tríplice,

pela Confederação Nacional da Agrtcultura.
Art. 40 Os serviços prestados I1U
OREMOS são considerados reicvantes e prioritários.
Art. 50 Eventua mente, por convocação do Presidem e, assessorarão o
GREMOS repres.mtantr s de órgaos
das admíníetraçôas direta e indheta
dos governos federal, estaduats e mu.
nicipais, bem corno repreaentantaa
das associações de comerciantes e exportadores.
Parágrafo único" Os assessõres ce
que trata êste artig') não terão drrerto a voto, mas poderão parttclpar (toa
debates no plenárto das rcurríoes. _
Art. 60 O GR(!:VlOf3 deliberará pela.
maioria absoluta dos seus membros,
cabendo ao Presroeute, em caso de
empate, decidir pelo voto de qualldade.
s 10 O GREMOS reunir-se-á sem-

pre que necessário, até o .náxtmo de
4 (quatro) vêzes por mês, etríbuinnuse aos seus membros uma gratuf <1.~
cão pelo compare .tmento a.s re~niôc~
na forma previsca na tegtslacão v!gente para os órgãos de deliberação
coretrva..
~ 20 As normas necessárias ao funcionamento do ·:1-R.EM::>~ serác esta
beJecidas em Re;~ni1en!.(l Interno. que
deverá ser elaborado r-ela Secreta na
Executiva, dentro de 60
(sessenta)
dias, contados da publicação dêste
Decreto, e aprova-to peio p'enárto em
sessão especíalmenr.e convocada para

êsse fim.
Art. 70 O GREMOS contará com
duas Secretarias, uma Executiva e
outra Técnica, cu las atrtbuiçôes >'.erão fixadas no Regimento Interno.
Art. 80 As -Iespesas de funcionamento do GRE\lOS c-u-terão a 1'011
ta dos recursos do S UN AB e ca remuneraçâo dos serviços relativos à
movtmentaçâo de s,tfl'a',
~ P Compete à :5U~AB aprovar 1.1
tarifa remuneracó-: a das serv.çoa
previstos neste artdg.. .ionsoantr, plano elaborado pela Companhía Brastletra de Armazenament.
CIBRAZEM.
~ '2 A tarifa (le que t-a ta o parágrafo anterior será arrecadada pela.
CIBRAZEM e' contanihz.n'a a. crédítc
do GREMOS.
0
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§ 3° As contas do GREII·I0S serão
levadas anualmer-r.e 1">0 eoub-v-tmentc
do plenário e, depois de por êste aprovadas. incorporadas a prestaçao 08
contas da CIBRAZEJ\l
§ 4° A Infra-estrutura acmínistratíva do GREMOS será torneclda ceia
SUNAB e pela CIBRAZEr..1.
Art. 9° As programacóes de embat.
que aprovadas nela GRE.i\10S terão
caráter altamente prioritário, IlO~
portos marítimos.
§ 1° Para cumprrmento do que se
dispõe neste Decre ;0, no pôrto de
Santos, a Comi vvso Especial para u
coordenação dos Serviços do 1'61to
de Santos (COSEPS1, orlada pelo Decreto n'' 64.359, de 17 de abril de
1969, considerara. preferentcmc.ite, as
posições de embarque relativas à~
programações lo GREMOS estatelecendo, em tal sentido. a criem Cl6
atracação dos navtce
§ 2° Em função das programaçóes
referidas no "caput" dêste atrigo terão também
.arater prlorttárro os
serviços relativos .1. tração, carga e
descarga de veicules que contenham
mercadorias dest.viadas ao atendi
mento das postçôes -le embarque dos
produtos a que aludem aquelas pro..
gramações ,

3° As ferrovias e os transportee
rodoviários darão preferência aos enoamlnhamentos das serr-es destdnadae
às exportações E', no processamento
dêles, atenderão apenas à'; requísíçôes de transportes previamente permitidos pelo GREMOS, na conformidade das programaçór-s de embarques
em navios, le" rtamente aprovadas
pelo referido Gruao .
Art. 10. O prescure Decreto entrará em vigor na data de sua Dl'l.'11cação, revogado o D."';l'eV nv 56.498,
de 21 de julho te 1965. e demais disposições em contràrro .
§

Brasília, 6 de agôsto de 1971,
150° da Independência e 83° ea
República.
EMÍLIO G.

MtnIC!

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L.' F. Círne Lima
M a r cus Vinicius Pnttini
Moraes
João Paulo aos r~eis Veltoso

DECRETO N9 69.022 AGÔSTO DE 1971

DE

5

DE

Concede reconhecimento do Curso de
Etiucacãc Física da Faculdade de
Educaçao Física da
Universidade
Católica de Campinas, S.P.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei numero
5.540, de 28 de novembro de 1968 alterado pelo Decreto-lei n9842, de 9 de
setembro de 1969, tendo em vista o
que consta do Processo CFE numero
1584-70, do Mínístérío da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao Curso de Educação Fisica, da
Faculdade de Edueação Física da Universidade Católica de Campinas, mantida pela Sociedade Camplneíra de
Educação e Instrução, sediada em
Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 29 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 83lJ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.023
AGÕSTO DE 1971

DE

6

DE

Aprova o Regulamento para a Direto..
ria do Pessoal Militar da Marinha

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e consl...
derando o disposto no Decreto número
62.860, de 18 de junho de 1968, que estabelece a Estrutura Básica da Orga...
nizaçâo do Ministério da Marinha, de ...
creta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamenta para a Diretoria do Pessoal
Militar da Marinha que a este acom..
panha, assinado pelo Ministro da Ma...
tinha.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícação.vrevo...

ATOS

23D

DO PODER EXECUTIVO

gado o Decreto 119 66,070, de 14 de
janeiro de 1970 e demais disposições

em conta'árío .
Brasília. 6 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República. '
EMÍLIO G. MÉDICi

Aàalbe1·to de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA A DIRETORIA DO 'PESSOAL MILITAR DA

MARINHA

IX - Manter o cadastro do pessoet
militar;
X - Promover e controlar a tuenuIícaçâo do Pessoal Militar;
XI - Promover e controlar as ata
vldades esportivas do pessoal militar;
XII - Controlar e manter atualiza
dos OS dados relativos à Herança Mili
tal'.
Parágrafo único. Na apltcaçao ao
disposto neste artigo observar-se-á o
que dispuser a legislação específica
para o Corpo de Fuzileiros Navais,

CAPÍTULO 1

Dos Fins

Art. 11 A Dírctorra do Pessoal Ml..,
fitar

da

Marinha

(DPMMl, criada

pelo Decreto r-v 62.860, de 18 de junho
de 1968, é o órgáo integrante do sistema de apeie do Ministério -da
Marinha responsável pelas funções Icgfstícas pertinentes e que tem por fi..
nalidade planejar. dmgrr, coordenar e
controlar as atrvídades relacionadas
com O pessoal múítar da Marinha.
Art. 2° Para a execução da sua n ..
uaüdade, cabe
Df'MM:
I - Exercer as atribuições de órgão
central de administração do pessoal
militar da Marinha;
II - Propor principias, condições ~
critérios básicos para a carreira do pessoal militar;
III - Distribuir ou promover a dia....
tríbulção do pessoal militar nomeado
designado ou classificado nas Organí
zaçôes Militares de conformidade com
a Iegísüaçác em vigor;
à

IV - Promover o recrutamento e o
desligamento do pessoal militar;
V - Trata: dos assuntos pertmen..
tes aos direitos deveres e disciplina
do pessoal militar, e dos atos 11re11..minares do processo da Justiça Mili..
tal';
VI - Dlrlgtr o Serviço Mil1tar na
Marinha;
VII - Orientar, dlrtgtr e controla!
a Reserva Naval e o pessoal militar
inativo;
VIII - Efetuar ou promover a s~
Ieçâo do pessoal militar, vtsandu ao
atendimento das necessidades da Ma
rmha, de acôrdc com a legislação
pertinente a caca sttuaçáo;

CAPíTULO 11

Da Drganilzaçáo

Art. 39 A DPMM é subordinada a
DiretOlia-Geral do Pessoal da Marinha.
Art. 4Q A DPMM, dirigida por um
Diretor (DPMM-ül), auxiliado por um
Vice-Diretor (DP~IIiM-02), por
um
Gabinete (DPMM-O;~) e assessorado
por um Conselho 'I'ecmcc
.
(DPMM-04J, compreende seis Depar..
tamentoa a saber:
I - Departamento de Planejamento
- (DPMM-:-lO);
II -- Departamento de Offcíats CDPMM-2UJ.
In - Departamento de Pessoal Subalterno - {DPMM-30J;
IV - Departamento de Direitos, De..
veres, Recrutamento, Reserva Naval
Inatividade - (DPMM-4UJ;
V - Departamento de Processamen..
to de Dados - (DPMM-50J; e
VI - Departamento de Jntendêncta
- (DPMM-6ú).
Parágrafo único. A DPMM dispõe
ainda de uma Secretaria (DPMM-OS)
e uma Dívísâc de Serviços Gerais ....
(DPMM-06), diretamente subordinada
00 Vice-Diretur.
CAPÍTULO IT.i

Do Pessoal

Art. 59 A DPMM dispõe do seguinte
pessoal:
1: - Um (1) Oficial-General, da a.tt!la, do Corpo da Armada - Diretor;
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II - Um (1) Oficial-General, da
ativa, do Corpo da Armada - Vice..
Diretor;

ncarías, a fim de serem criadas na.
conformidad-e com a legislação em vígoro

lU - Cinco (5) Oficiais Superiores
da ativa, do Corpo da Armada - Chefes dos Departamentos de Planeja'
mento, de Oficiais, de Pessoal Subalvemo, . de Direitos, Deveres, Recruta-mento, Reserva Naval e Inatividade
de Processamento dê Dados;
IV - Um (1) Oficial superior, da.
ativa, do Corpo de Intendentes da M&..
tinha - Chefe do Departamento de
Intendência;
V - Dois (2) Capitães-de-Corveta.
da ativa, do Corpo da Armada - assistentes;

CAPÍTULO IV

VI - Oficiais dos diversos Cornos e
Quadros, de acôrdo com a Tabela de
Lotação;
VII - Praças do CPSA ou do
CPSCFN, de acôrdo com a Ts.iJela de
Lotação;
VIII - Funcionários civis dos Quadros de Pessoal Civil do Ministério da
Marmha, de acordo com a Jotaçào numérica respectiva:
IX - Pessoal civil de outra origem
admitido de acordo com a legislação
em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será nomeado ou designado de acôrdo COm a
legislação em vigor.
Art, 69 O Regimento Interno da
Diretoria do Pessoal Militar da Mannha preverá as suas funções grati-

Das DiSpl)sições Gerais

Art. 7° este Regulamento será complementado por um Regimento Interno, que deverá ser elaborado e aprovado de acordo com as normas em
vigor.
Cl\PiTULO V

Das Disposições Trans;,tórias

Art. 8° Dentro de noventa (90,
dias, contados a partir da data da pubhcaçâc do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Marinha, II
Diretor do Pessoal Militar da Marinha submeterá à aprovação do Ministro da Marinha via Diretor-Geral
do Pessoal da Marmha. e Chefe do
Estado-Maior da Armada, o projeto
de Regimento Interno elaborado pela
Diretoria do Pessoal Militar da Mar.inha.
Art. 99 O Diretor do Pessoal Mili·
tar da Marinha fica autorizado a nat-

xar os atos neoessártos a adoção das
dísposíçôes do presente Regulamento

e até que seja aprovado o Regimento
Interno,
Brasíjía, 6 de agosto de 1971, _
Adalberto de Barros Nunes, Ministro
da Marinha.

MINISTÉRIO DA MAmNHA
ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR

DA

MARINHA

DIRETOR
DPMM-D1

I

GABINETE
DPMM-D3

VICE-DIRODR
DPMM-02

I
I
ICONSEI,HD

TÉCNICO~1-

.

DPMM-O~

I

I

I

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

PLANEuAMENTD

OfiCIAIS

PESSOAL SUBALTERNO

DPMM-10

DPMM-20

DPMM~aD

I

DEPARTAMENTO OE
DIREIToS, DEVERES,
RECRUTAMENTO RESERVA NAVAL, I~ATIVIDAOE.
DPMM-40

I

I
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DECRETO N° 69.024

~

DE 6 oa

DECRETO NO? 69.02'5 -

AGÔSTO DE 1971

Autoriza o Ministro ao Exército a
antecipar o licenciamento dos conscritoe do 3'1 Regimento de Cavalaria de Guardas, incorporados em

1971.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de conformidade com o § 29 do artigo 6.° da Lei n." 4.375, de 17 de
agôstc de 1964, alterado pelo Decreto-lei nc 549, de 24 de abril de 1969,
decreta:
Art. 19 Fica autorizano o Ministro
do Exército a licenciar em 15 de tanelro de 1972, o Contingente incorporado ao 39 Regimento de Cavalaria
de Guardas, em 8 de abril de 1971.
Art. 29 gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôstc de 1971:
1509 da Independência e 839 de
República.
EMíLIO

G.
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MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 69.026 -

DE 6 DE

AGÔSTo DE 1971

Vria o consulado Honorario do Bmsuem Gotemburgo, Reino da Suécia

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o 'artigo 81, item UI, da Constituição, e'
de acôrdo com o § 19 do artigo 27 da
Lei no 3.917, de 14 de julho de 1961.
decreta:
Art. 19 Fica criado o consulado Honorário do Brasil em Gotemburgo,
Reino da Suécia, com jurisdição local.
Art. 29 zstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
DE 6 DE AGÔSTQ DE 1971

Aprova e manda adotar oficialmente a Basuieira-l-nsíçnia de Vice-Presidente
da RepúbUca.

o Presidente da República, usando da atríbuiçáo que lhe confere o artigo 81, inciso lII, da Constituição decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada e mandado adotar oficialmente a Bandeira-Insígnia de Vice-Presidente da República, cujo desenho a êste acompanha.
Art. 29 O uso da Bandelra-Insígnla de Vice-Presidente da República
rar-se-á segundo o Cerimonial da Marinha do Brasil, Regulamento de COntínencía. Honras e Sinais de Respeito das Fôrças Armadas e regulamentos
consentãneos,
Art. 39 As características da Bandelra-Insígnía de Vice-Presidente da
República são as seguintes: bandeira retangular cujo lado maior é uma vez
e meio o menor; côr amarela de Bandeira Nacional; vinte e três estrelas
azuis dispostas em cruz dividindo-a em quatro quadriláteros iguais; ramos da
cruz, quinze (15) estrelas no sentido do comprimento e nove (9) no de largura, igualmente espaçadas entre si em ambos os ramos; estrêla situada nocentro da cruz, coincidindo com o de bandeira; a meio do quadrilátero superror esquerdo, as Armas da Repúblíca nas cõres estabelecidas pelo Decreto
nv 4, de 19 de novembro de 1889.
Art. 49 :E:ste Decreto entrará em vigor 60 dias após sua publicação.
Brasília, 6 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da Repúblice ,
EMÍLIO G. MÉDICI
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Di!..:CHETO N." 69.027,

DE

9

DE

DECHE'I'O N.") 69.028 .-

DE

9 oe

AGÔSTO DE 1971

AGOSTO DE Hl71

Declara de utilidade pú"blica a sociecoce Ubras Socuns da Paróquia

Concede autorização à sociedade se-

Santo lnaew de Louota, com sede

em Belo Horizonte) Estado de Mznas GerQZS.

o

Presidente da República, usando
da atribuíçáo que lhe contere o -rrttgo 131, hem lU, da Oonstuuíçào e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 54.198, de 1971, decreta:

Artigo L" E'

declarada de

utili-

dade pública, nos têrmos do artigo
1.0 da Ler 91, de 28 de agosto de U135,
commnaco com o artigo L' do rcegc lamento aprovado pelo Decrete ou-.
mero ou

~17,

de 2 oe maio de JH6!, a

Sociedade Obras SocÍ<l1S da Parouuta
S811tO tnacío de Loyora., «om seoe em

Belo Horizonte, Estado de Minas {;e-

raia.
Art. 2.'

í1:ste Decreto entrará em

vigor na data de SU;l PUblr";-l(;<\() revogadas as rttsuosiçóes em conr.ràrto

Brasília, 9 de agosto de J!n J:
150.' na Lndependencta e 83.' da
República.

ErvrirJo G.

MÉDICI

Aitreâo Buzaid

guradora estrangeira pata aumen-

ter o capital de suas operações no
Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição. decreta;
Art. 1.0 E' concedida autorização
à "A Suissa" S.A. de Seguros Gerais. com sede em Zurique, Suíça, .:tUtortzada a funcionar no Pais pelo
Decreto n." 19.145. de 19 de março oe
1930. para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro
no Brasil, de Crs 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros)' para
Cr$ 1. 000, OOU,OO (um milhão de cruzeiros). conforme resolução de sua
Diretoria. em reunião realizada a 18
de setembro de 1970.

ArL 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogudas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
150." da Independência e 83.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

ATOS DO PODER

DECRETO

NQ 69.029
AGÔSTO DE 1971

DE 9

DE

Declara de utilidade pública a Associaçáo Beneficente Sáo José, com
sede em Cachoeira Paulista, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçáo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstituiçâo e
atendendo ao que consta de Processo
M.J. nv 37.123, de 1968, decreta:
Art. te É declarada de utilidade pública, nOS termos do artigo 1q da Lei
119 91, de 28 de agosto de 1935, comornado com o artigo 1'? do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Asscctacâo Beneficente São José,
cem sede em Cachoeira Paulista. ss,
taoo de São Paulo.
Art. 2'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontràrío.
Brasilia,

9

de

agosto

da Independência
República.
.&tríLIO G. MÉDICI
1509

de

e

1971:
839 da

Aljredo Buzaid,
NQ 69.030
AGÔSTO DE 1971

DECRETO

DE 9

E'Z

Concede a Emprêsa de Mineraça.o
Benedito Ferreira Lopes o aireuo
de lavrar argila e cauum, no mUH
niczpio de Biritiba-Mirim, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrroutçao que lhe contere o <tTtigo 81, item UI, da constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de ~8
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçao) , alterado pelo Decreto-ter
nu 318, de 14 de março de 1967, decreta:
'
Art. 19 Fica outorgada à Emprêsa
de Mineração Benedito Ferreira Lapes, a concessão para lavrar argila e
caulím, em terrenos de propríeoade
de Light - Serviços de Eletrlcídade
S. A., no lugar denominado 'Terceira,
distrito e munícípío de Bn-ltíba-Mirim, Estado de São Paulo, numa are.,

EXECUTIVO
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de cento e setenta e sete hectares e
dois ares (l77,02ha), delimitada por
um pongono irregular, que tem um
vértace a duzentos e sessenta metros
(260m), no rumo verdadeiro de setenta e sete graus sudeste (779 SE),
do marco quilométrico trinta e dois
(32) da estrada de rodagem que liga
Mogí das Cruzes a Casa Grande e os
lados desse vértice, os seguintes ecmprrmentos e rumos verdadeiros: cem
metros (100 m) , sul (S); nove metros (âm) , oeste (W); cento e trinta
metros (l30m), sul (S); nove metros
rann , oeste (W); cento e ctnquenta
e oito metros (158m). sul (S); nove
metros (9m) oeste (W); cento e emquenta e dois metros (152m), sul (8):
nove metros (9m) , oeste (W); trezentos e sessenta metros (360m). sur
(8); vinte e dois metros (22m), 'leste
(W); cento e oitenta e dois metros
(182m), sul (S); nove metros (9mJ,
oeste (W); cento e setenta e oito
metros (178m) , sul (8); nove metros (êm) , oeste (W); quatrocent-OS
e quarenta metros (440m), sul (8);
mil e setenta e dois metros (1.072m),
leste (E); mil e setecentos metros
(1. 700m). norte (N); novecentos e
"noventa e seis metros <996m), oeste
(W). Esta concessão é outorgada mecnante as condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, nào
expressamente menciona-das neste decreto.
Parágrafo \ único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto r111mero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e ua Resolução nc 3, de 30 de
abrtl de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres púbücos;
na forma da Lei, os tributos devidos
à Uníao, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038. de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos arts. 65 e 66 do Código
de ML.le:r açáo.
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4Q

As propriedades vizinhas

estã-o sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de Mineração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, no Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasíua, 9 de

agôsto

1509 da Independência
República.
EMíLIO

G.

e

de 1971:
839 da

MÉDICI

Antà'nio Dias Leite Junior
DECRETO N° 69.031

DE

9

DE

AGÔSTO DE 1971

Concede à Mineração Mascote Limitada o direito
lavrar barita, no
município de lbitiara, Estado da
Bahia.

de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertt-.
go 81, item lII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à MineraMascote Ltda. concessão para lavrar barita em terrenos devolutas, nos
lugares denominados Cabeça do Sonho e Pasto do Cavalo, distrito de Remédios, município de Ibitiara, Estado
da Bahia, numa área de trezentos e
quarenta e um hectares e sessenta e
cinco ares (341,65 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil cento e trinta e cinco
metros (1.13Sm), no rumo verdadeiro
de vinte e um graus e dezessete minutos noroeste (21°17' NW), no marco
cravado na confluência do córrego do
Sonho com o córrego Tabatinga e os
lados a partir dêsse vértice, os segutntos comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (lOOm), leste (E);
oitenta metros (BOm), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m),
leste (E); oitenta metros (BOm), norte (N); duzentos e cinqüenta metros
(2S0m), leste (E); oitenta e cinco metros (85m), norte (N); duzentos e cínçâo
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qüenta metros (250m), leste (E); oitenta metros (BOm), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m),.
leste (E); oitenta metros (BOm), norte (N); quínhentos metros (500m),
leste (E); quinhentos metros (SOOm),
sul (S); cento e trinta metros
.
(130m), leste (E); quinhentos metros.
(SOOm), sul (S); cento e quarenta metros (140m), leste (E); quinhentos
metros (SOOm). sul (8); cento e trmta metros (l30m), leste (E); quinhentos metros (SOOm), sul (8); quinhentos metros (500m), oeste (W); centoe setenta metros (170m), sul (S); quinhentos metros (500m), oeste (W):
cento e sessenta metros r f eümi. sul
(8); quatrocentos e cinqüenta metros'
(4S0m), oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150m), sul (8); cento e cinqüenta metros (1S0m), oeste (W);
quatrocentos e vinte metros (420m),
norte (N); cem metros (lOOm), oeste
(W); seiscentos metros (600ro), norte
(N); cento e cinqüenta metros
.
(Lãüm) , oeste (W); seiscentos metros
(600m), norte (N); cento e cinqüenta
metros (tsurm, oeste (W); quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (45Sm)~
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes'
dos artigos 44. 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fíca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número.
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n'' 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos.
na forma da LeI, os tributos devidos'
à União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto no Decretolei n'' 1. 03B, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar. será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas estão sujeitas ás servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. SO A concessão de lavra terá
por
título êste Decreto, que será

ATOS
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transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.

(5);

vinte e sete metros e cinqüenta

centímetros (27,50m), oeste (W); cinqüenta e cinco metros e oitenta centímetros (55,30m>, sul (S); vinte e

quatro metros (24,OOm), oeste (W);
cinqüenta metros (nO,OOm), sul (8);
quarenta e quatro metros (44,00m),
oeste (W); trinta e dois metros
.
(32,OOm), sul (8); quarenta e um metros e cinqüenta centímetros (41,50m),
oeste (W); trinta metros e setenta
EMiLIO G. MÉDICI
centímetros e30,70m), sul (8); trinta e
Antônio Dias Leite Júnior
dois metros (32.00m), oeste IWI; vinte e três metros e cinqüenta .centimetros (23,50m),. sul (8); trinta e cinco
DECRETO N° 69.032
DE 9 DE
metros e cinqüenta centímetros
.
AGÕSTO DE 1971
(35.5üm), oeste (W); vinte e quatro
metros (24.00m), sul (5); cento e seis
Concede à Duarte & Companhia Limimetros (106.00m), oeste (WJ; doze metada concessáo para lavrar gipsita,
tros C12.00m), norte <N); trinta e dois
no -municuno de l-puõi, Estado de
metros e cinqüenta centimetros .....
Pernambuco.
(32,50m), oeste (Wl; setenta e três
metros e cinqüenta centímetros
.
o Presidente da República, usando (73,50m), norte (N); vinte metros .
da atribuição que lhe confere o artdgc " <20.00m), leste (E); cinqüenta e seis
-Sí., item 111, da Constatuiçao, nos têrmetros (56.00m), norte (N); vinte memos do Decreto-lei n' 227, de 28 de fetros (20,OOm), leste (E); cinqüenta e
vereiro de 1967 tCodígo de Mineraseis metros (56,00ml, norte (Nl; vinte
.çaoj , alterado pelo Decreto-lei ns 318,
e um metros (21,00m), leste (E); cinde 14 de março de 1967, decreta:
qüenta e sete metros (57.00ml, norte
(N); vinte e um metros (21,00m), lesArt. 1° Fica outorgada à Duarte &
-Oompanhía Limitada concessão para te (E); cinqüenta e sete metros .....
(57,OOm), norte (N); vinte e um melavrar gf pstta em terrenos de proprretros e trinta centímetros (21,::lOm I, les-dade de Luiz Fernando Duarte e Luiz
te (E); cinqüenta e seis metros .....
Marcondes Duarte, no lugar denorni(56,OOm), norte (NI; quinze metros e
nado Sitio Baixas. distrito e mumcrsetenta centímetros (15.70m>. leste
pio de Lpubi, Estado de Pernambuco,
(El. quarenta e dois metros t42,üOm),
numa área de nove hectares, dezesseis
norte (N); quarenta e quatro metros
.ares e dez centiares 19,1610 naj , deli(44.0Cm). leste (E 1. Esta concessão é
mitada por um pohgonc Irregular, que
outorgada mediante as condiçoes
tem um vertíce a cento e quarenta e
constantes dos artigos 44; 47 e suas
-doís metros (142,OOm), no rumo verdaalíneas e 51 do Código de Míneraçào,
.deiro de trinta e oito graus e trinta,
além de outras constantes do mesmo
minutos SUdoeste (38"30' SW), da conCódigo, não expressamente menciona.fluêncra das gratas Tanque Velho e
das neste Decreto.
Massapê e os Lados a partir desse vertice, os seguintes comprunentos e ruParágrafo único. Esta concessao n.mos verdadeiros: dezessete metros ...
ca sujeita as estipulações do Reguia(l7,OOm), sur (5); quarenta e sete memento aprovado pelo Decreto número
.tros e cinqüenta cenumetros (47.50m), 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
leste (E); treze metros (13.00m.l. sul
da Resolução n'' 3, de 30 de abru de
(5); trinta e seis metros (36.00m),
1965, da Comissão Nacional de Ener'leste (8); vinte e dois metros ... , ...
gia Nuclear.
(22,OOml, sul (S>; sessenta e um meArt. 2" O concessionário rica ourrtros e cinqüenta centàmetros (61,50ml,
gado a recolher aos cofres públicos,
leste (E>; vinte e dois metros
.
na forma da Lei, os tributos devidos
(22,OOm). sul (S); sessenta e um meà União, ao Estado e ao Municí pío
tros e cinqüenta centimetros (61,50m),
em cumprimento do disposto no Deleste (E); sessenta e seis metros e
ereto-lei n- 1. 033. de 21 de outubro de
'Cinqüenta centímetros (66,50m), sul
1969.
(S); vinte e seis metros e cinqüenta
centímetros (26,50m), oeste (W); ctnArt. 3° Se o concessronárlo nâo
.qüenta e três metros (53,00m), sul cumprir qualquer das obrigações que

ATOS DO PODER EXECUTIVO

lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidôes de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
NaeionaJ. da Produção Mineral, do Ministérfo das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
150 0 da Independência e 83° da
Repubflca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

se vértice, os seguintes comprimentos,
e rumos verdadeiros: mil e trezentos.
metros (1.300m). norte IN); quinhentos metros (500m), leste f E) ; cem metros (100m), sul (8); duzentos metros
(200m), leste (El; cem metros (tuüm) ,
sul (S); cento e cinqüenta metros ...
(Lãüm 1, leste (E); mil e cem metros
(1.IcOm), sul (8l; oitocentos e oínqüenta metros (250m), oeste (W),
Art. 2" A presente retificação deDecreto será transcrita no livro C Registro dos Decretos de Lavra. do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e·
Energia,
Art. 3° Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETC' N° 69.033
DE 9
AGOSTO DE 1971

D~

DEcaETO

N.o

69.034

DE

9

DE

AG6sTO DE 1971
Iectittcar o artigo 1" do Decreto nú-

mero 67.747, de 8 de dezembro de
1970.

Lncíui nas relações de que trata o De-

creto

n9

55.244, ae 21 de tezemora

de 1964, os cargos que especifica.

o Presidente da República. usando
da .atrtbuíçào que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constít.uíção, nos
têrmos do Decreto-Iel n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:

Art. 1° Fica retificado o artigo 1°,
do Decreto número sessenta e sete mil
setecentos e quarenta e sete (67.747),
de oito (8) de dezembro de mil novecentos e setenta (970), que passa a
ter a seguinte redação: Fica outorgada a Magnesita S. A. concessão para
lavrar magnesita e talco, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denormnado Coíté ou Cordeiro - Tamburi,
distrito e munícípío de Brumado, Estado da Bahia, numa área de cento e
cinco hectares e cinqüenta ares ., ...
(105,50 nar. delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
trezentos e trinta e dois metros e ouarenta e quatro centímetros (332,44m),
no rumo verdadeiro de trinta e três
graus. quarenta e seis minutos e trinta e dois segundos sudeste
.
(33°46'32" SE) e os lados a partir dês-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem IL., da Constdtuiçao, em
faCe do ottcío-parecer nv 69 da ...onsultorla Geral da República. "J~;l',~t,a
. rut. I"" Ficam lnchndos, a parrar
de [) de março de : 970 na relacão
constante do item IV do arblgo " I'!'
do Decreto nv 55.244, de 21 -ío nceembro de 1964, classificados no nível 19,
além dos já Incluídos pelo Decreto nv
57,486, de. 27 de dezembro ue ôfjj,
00 demais cargos de Professor ao Ensino Especializado, lotados no rnstí-.
tuto ]\,-~
E
o de co
"'3
Instituto Benjamin Constant e Serviço
Nacional de Doenças Mentais.
Art. 2.9 Os ere.tos financeiros dêsteDecreto vigoram a partir de fi de
março de 1970, revogadas as diSPOSIÇÕeS em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
]50" da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G, Passarinho
F. Rocha Lagoa

ATOS

DECRETO

N° 69.035 AGÔSTO DE 1971

DO

POD€R

DE 9 DE

Auioríeação para

juncionamento da
Faculdade de EngenhaTia ae .oieração "Santa Cecília", com os cursos de Engenharia de Operação,
modalidade de: Química, Máquinas
e Ferramentas, Eletrotécnica e Eletronica, SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lIda Consütuíçác, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei, .....
n.c 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1989, tendo em vista
o que consta do Processo CFE-n" .. "
1.191-70, do Ministério da Educação
e Cultura. decreta:
Art. 1" Fica autorizado CJ funcionamento da Faculdade de Engenharia
de Operação "Santa Cectha", rnantída..
pelo Instituto Superior de Educação
Santa Cecília, sediado em Santos,
Estado de São Paulo, com Os cursos de
Engeharia de Operação. modalidades
de: Quimica Máquinas e Pcrramentas, Eletrotecnica e Eletrônica.
Art. 2" 1J::ste Decreto entrará
em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 de agôsto de 1971;
Independência e 830 da
1500 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.'! 69.036 AGÔSTO DE

DE

9 DE

1971

Declara de utilidade publica, para
fins de constituição
de servidão,
uma faixa de terra destinada
à
passagem da linha de transmissão
Araraquara-Campinas, no
Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra, c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utfüdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
70 (setenta) metros de largura, tcndo como eixo a linha de transmissão
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a ser estabelecida entre a subestação
de Araraquara, município de mesmo
nome e a subestação de
Campinas,
muntcípío de mesmo nome, ambos nu
Estado de São Paulo, cujo projeto e
planta de situação n'' REI-60.147-Rl
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento N aciona] de
Águas e Energia Elétrica, no processo
MME. 701.884-71.
Art. 20 Fica autorizada FURNAS -.
Centrais Elétricas S. A. a promover
li constituição de
servidão adminístratíva nas referidas áreas de terra,
na. forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referrda no artigo 10.
Art. 30 Fica reconhecida a convemência da constituição de servidão
administrativa necessária em ravor
de
FURNAS - Centrais Eletrtoas
S.A., para o fim indicado a qual
.compreende o direito atribuído a emprêsa concessíonáría de pratica!' todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de Iínhas telegrárreas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe
assegurado,
ainda. o acesso a área da servidão
através do prédio serviente. desde que
não haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietári os das áreas
de
Cerra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compativel com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2.Q FURNAS - Centrais Elétríoas
S.A. poderá promover, em Juízo. as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa
de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.36;',
de 21 de junho de 1941, com as modíficacões introduzidas através da Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
Independência e 830 da
1500 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO

DECRETO N9 69.037
AGÔSTO DE 1971

DE

9

PODER

DE

Retifica o art. 19 do Decreto número
66.718, de 15 de junho de 1970.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co~fe~·e~ o artigo SI, item IH, da Constituíçao, nos
têrmos do Decreto-lei n 9227. de 2S
dI' -vereiro de 1967 (Código de Mineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nc 31S, de 14. de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica retificado o artigo tv,
do Decreto número sessenta e seis
mil, setecentos e dezoito (00. 71S). de
quinze (15) de junho de mil novecentos e setenta (1970), que passa
a ter a seguinte redação: Fica outorgada à galgema Mineração Ltda , ooncessão para lavrar sargema, em terrenos de propriedade de Francisco
Teixeira da Silva, José Gomes Costa
Ooa.rüna César de Figueiredo e outros, situados no perímetro urbano
a - angendo a zona norte (N) da cidade e a parte sudeste (SE) da Lagoa do Norte, distrito e município de
Maceió, Estado de Alagoas, numa
área de mil novecentos e vinte e dois
hectares e doze ares (1.922,12 ha. delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a quinhentos metros (500m), no rumo verdadeiro de
.sessenta e oito graus nordeste (.fi8~
NE), do canto sudeste (SE) do muro
do Centro Educacional, à Rua Fernandes Lima e os lados a partir desse
Vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos metros
-(200m), leste (E); duzentos metros
(20Gm), sul (S); oitenta metros ..
(SOm). leste (E); duzentos ruetrcs
~200m), sul (S); oitenta metros ....
tSOm). leste (E); trezentos e setenta
metros (370m). sul (8)"; duzentos metros (200m). Deste (W); oitenta me.tros (SOm), sul (S); duzentos metros
(200m), oeste (W); oitenta metro:'!
(SOm), sul (8); duzento-s metros ...
(200m), oeste (W); oitenta metros
(SOm), sul (8); duzentos metros ..
~200m), oeste
(W); oitenta metros
(f"'"YJ.}. sul (S); duzentos metros ....
(200m), oeste (W); oitenta metros
(SOm), sul (S); duzentos metros .. ,
~200m), oeste
(W); oitenta. metros
.Sürrn , sul (S); duzentos metros
·\200m), oeste (W); oitent-a metros
dlOm) , su; (8); duzentos metros ...
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'.200m), oeste (W); oitenta metros
.eumr. sul (S); duzentos metros ...
~2DOm), oeste (W);
oitenta metros
l8Dro) , sul (S); duzentos metros
\200m). oeste (W); oitenta metro),
ISOm), sul (8); duzentos metros ."
f,200m), oeste (W); oitenta metros
(BOm) sul (S); duzentos metros
(100m), oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150m). norte (N); oitenta
metros (30m). oeste (W); duzentos
metros (200m). norte (N); oitenta
metros (30m), oeste (W); treaentoe
e cinqüenta metros (350m), norte
(N); cento e vinte metros (120m;,
oeste (W); quarenta metros (40n!),
sul (8); duzentos metros ('200m)
oeste (W); oitenta metros (SOm), sul
(8)· duzentos metros (ZUOm), oeste
(W>,· oitenta metros (SOm), sul (6).
duzentos metros (200m), oeste (W).
oitenta metros c80m) , sul (S); duzentos metros (2QOm), oeste (Vi); oítenta metros (SOm), sul (S); duzentos metros (200m). oeste (W); 01~
tenta metros (SOm), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); oi..
tenta metros (SOm), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); o1~'
tenta metros (SOm), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); oi...
tenta metros (Süm) , sul (8); duaentos metros (200m), oeste (W); 01tenta metros (SOm), sul (8); duzentos metros (200m), oeste (W); 01·
tenta metros (SOm). sul (S); duzentos e cinqüenta metros <250m). oeste
(W); cem metros nonmi. norte (N I;
oitenta metros (SOm). oeste (W): õuzentos metros (200m), norte (N); oitente metros (SOm), oeste (w); cuzentos metros (200m), norte (N); oitenta metros (SOm), oeste (W); duzentos metros (200m), norte (N); oitenta metros (SOm), oeste <W); duzentos metros (200m), norte (N) j
cento e dez metros (110m). oeste
(W); duzentos metros (200m), norte
(N); noventa e oito metros (9Sm),
leste (E); duzentos metros <200m),
norte (N); noventa e oito metros
(9l:lm) , leste (E); duzentos metros ..
(2UOm), noret (N); noventa e oito
(91.J,m) , leste (E); duzentos metros .'
(200m), norte (N); noventa e oito
metros (9Sm), leste
(E); duzentos
metros (200m), norte (N); noventa
e oito metros (9Sm); leste (E); duzentos e cinqüenta e nove metros e
sessenta centímetros (259,60ml, norte
(N); cento e cinqüenta metros ....
(1:50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,30m),
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norte (N); cento e cinqüenta- metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm>,
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
'norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte: (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m) , leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U5am), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros U19,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m) , leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(l50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm).
norte (N); cento e cinqüenta metros
t150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U5Gm), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SGm).
norte (N); cento e cinqüenta metros
<.150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trtnta centímetros (1l9,SGm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste tE); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
U50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
C150m). leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (1l9,SOm).
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norte (N); cento e cinqüenta metros
(J50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119.S0m).
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm),
norte (N); cento e cinqüenta metros
Cl50m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOrrlJ,
norte (N); cento e cinqüenta metros
(l50m), leste (E); cento e dezenove
metrog e trinta centímetros (119,SOnü,
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm>,
norte (N); cento e cinqüenta metros
Clõüm) , leste (E); cento e dezenove
metros e trinta centímetros (119,SOm)
norte (N); cento e cinqüenta metros
Clõüm) , leste (E); duzentos metros
(200m), norte (N); cento e vinte metros U20m), leste (E); cento e vinte
metros (120m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros ctznmj , sul (8); cem metros
UOGm), leste (E); cento e vinte metros (l20m) , sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(Hlflm), leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(innmj , leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (l20m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m). sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m). sul (S); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metroa (120m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m) , sul (8); cem metros
(tnorru , leste (E); cento e vinte metros (l20m) , sul (8); cem metros
(lOGm) , leste (E); cento e vinte mebroa (120m). sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metroa
(lOOm), leste (E); cento e vinte metros (l20m), sul (8); cem metros
(tnorru , leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(toomr , oeste (W); cento e vinte metros (120m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cento e vinte metros nzum) , sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cento e vinte metros (l20m), sul (8); cem metros
uüürm, oeste (W); cento e vinte metros (12000), sul (S); cem metros
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(100m), oeste (W); cento e vinte me..
bros (l20m) , sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cento e vinte metros

(120m), sul

(8);

cem metros

Clüüm), oeste (W); cento e vinte me ..
tros

(120m), sul

(100m), oeste
tros (120m).
nunmr. oeste
tros (120m).
(100m), oeste
tros (120m),
(100m), oeste
tros

(8);

cem

metros

(W); cento e vinte mesul (8); cem metros
(W); cento e vinte mesul (8); cem metros
(W); cento e vinte mesul (S); cem metros
(W); cento e vinte me..

(120m), sul

(8);

cem metros

(100m). oeste (W); cento e vinte metros (120m). sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cento e vinte me..
tros

(120m), sul

(8);

cem metros

(lOGro), oeste (W); cento e vinte me..
tros (l20m) , sul (8); cem metros
(lODro), oeste (W); cento e vinte me..
tros (l20m) , sul (8); cem metros
(lOOm) , oeste (W); cento e vinte metros 020m) , sul (S); cento e sessenta metros (160m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (S).
Art. 25' A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de
agôsto
de 1971;
1509 da Independência e 83';> da
República.
ENrÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

69.033 -

AGÔSTO DE

DE

9

DE

19n

M odijica a reaacao do dispositivo do
Estatuto da runaaçôo Centro Brasileiro de TV Educctioa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. 10 O § 10 do art. 90 do Estatuto da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, aprovado pelo
Decreto n" 60.596, de 13 de abril de
1967, passa a ter ~"t. seguinte redação:
"§ 10 - São membros. natos da
Assembléia Geral 0S seguintes Di-

retores do Minístérla referido: o
Secretário Geral, o Secretário de
Apoio Administrativo, {., Diretor
do Departamento de Assuntos
Universitários, o Diretor do Departamento ôe Assuntos Ouíturaís, o Diretor do Departamento
de Ensino Médio. o Diretor do
Departamento de Ensino Fundamental, o Diretor do Departamento de Educação Complementar, o Diretor do Departamento
de Educação Física e Desportos e
o Diretor do Instituto -de Estudos Pedaeógtcoa."
Art. 20 :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõas em contrário.
Brasília, 9 de agõsto de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Possnrinna

DECRETO

N° 69.039
AGÔSTO D.] 1971

I:E 9 DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de Barra Mansa, Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente (la Icepúblíca usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 dn Lei numero 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto .lei 1"'0 8-42, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE 61-70, da Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concerhdo reconhecimenlia à Faculdade de Dlrelto de Barra
Mansa, mantida pela Sociedade Barramansense de Isnsmo Universitário
- SOBEU, sediada em Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2l? :t:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passnrinlui

ATOS DO PODER

DECRETO N9 69.040 AGÔSTO DE

DE 9 DE

1971

Concede autorização à sociedade seguradora estrangeira para aumentar
o capital de suas operações no Brasil.
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Diretoria, em reumao de 17 de setembro de 1970 e resolução do Representante Geral no Brasil, de 6 de
outubro do mesmo ano.
Art. 2° 1l::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização à
The Líverpool & London & Globe Ineurance Company Limited, com sede
em Ldverpool, Inglaterra, autorizada a
funcionar no País pelo Decreto número 13.307. de 4 de dezembro de
1918, para aumentar o capital ãcsünado às suas operações de seguro na
Brasil, de Cr$ 400.000.00 (quatrocentos mil cruzeiros) para Cr$
.
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeil·OS). conforme deliberação de sua Diretoria. em reunião realizada a 17 de
setembro de 19'70.
Art. 20 t:.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agôsto de 1971;
1
da Independência e 830 da
Repúblico.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinic2us Pratini de Moraes

DECRETO N° 69. 041
AGÔSTO

DE

~ DE

9

DE

1971

Concede autorização à sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1° E' concedida autorização à
Royal Insurance Company Limited,
com sede em Líverpocl, Inglaterra,
autorizada a funcionar no Pais pelo
Decreto n? 13.649. de 18 de junho de
1919, para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro no
Brasil, de Cr$ 500.000,00 .(quinhentos
mil cruzeiros) para Crê 1.000.000,00
(um milhão de cruzeiros). mediante
aproveitamento de parte de ações bonírícadas recebidas de outras sociedades, conforme deliberação de sua

Brasília,

9 de agôsto de 1971;
Independência e 83° da
República.
150" da

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO

NO

69.042 -

AGÓSTO

DE

10

DE

DE 1971

Declara de utilidade pública a casa
da Criança, com sede em São Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo MJ. 29.159, de 1966, decreta:
Artigo 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combüsado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número
50. 51'j, de 2 -de maio de 1961, a Casa
da Criança, com sede em São Gonçalo do Sapucai, Estado de Minas
Gerais.
Artigo 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.drasília, 10 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.043 AGÓSTO DE

DE

10

DE

1971

Altera dispositivos do Regulamento
para o Comando de Operações Navais aprovado pelo Decreto número 66.051, de 12 de janeiro de

1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, item III da Constituição, de-

ereta:
Art. 1.0 Os Artigos 4.° e 5.° do Re-

gulamento para o Comando de Operações Navais, aprovado pelo Decreto
nc 66.051, de 12 de janeiro de 1970,

passam a vigorar com a seguinte redaçâo:
"Art. 4.° O ComOpNav é exercido
por um Comandante ceON-Ol) com
as atribuições. de Comandante-Geral
das Fôrças Navais, Aeronavais, do
Corpo de Fuzileiros Navais, dos Dis-

tritos Navais e do Contrôle Naval
do Tráfego Marítimo, auxiliado por
Um Chefe do Estado-Maior <CON-02)

e assistido

por um Gabinete
e compreende cinco Seções a saber:
(CON -031:)

I -

Seção

de O'r g a n t z a c

ã

o

CCON-IQ)

II

Seção

de

Informações

<OON-2Q)

lU - Seção de Operações (CON-30)
IV - Seção de Logística (CON-40)

V

Seção

de

Comunicações

CCON-50)

Parágrafo único. O ComOpNav
dispõe ainda de uma Secretaria
(CON-04) e de uma Divisão de Serviços Gerais (CON-05), diretamente
subordinados ao Chefe do EstadoMaior" .
"Art. 5Q O Comando de Operações
Navais dispõe do seguinte pessoal:
I - Um (1) Almlrante-de-Bsquadra, da ativa, do Corpo da Armada,
Chefe do EMA e, cumulativamente,
Comandante de Operações Navais;
II - Um (1) Oficial General, da
ativa, do Corpo da Armada - Chefe
do Estado-Maior do Comando de
operações Navais;
UI _ Cinco (5) Oficiais Superiores, da ativa, do Corpo da Armada,
- Encarregados das seções de Organização, Informações, Operações, Logística e Comunicações.
IV - Um (1) Capitão-de-Corveta,
da ativa, do corpo da Armada - Assistente do CON;
V - Um (1) Capitâo-de-Corveta,
da ativa, do Corpo da Armada Assistente do Chefe do Estado-Maíor
do CON;
VI - Dois (2) Capitães-Tenentes,
da ativa, ambos do Corpo da Armada, ou um (1) do Corpo da Armada

e um (1) do corpo de Fuzileiros Navais, Ajudantes-de-Ordens do CON;
VII - Oficiais dos Diversos Corpos
e Quadros de acôrdo com a Tabela
de Lotação;
VIU -

Praças do CP8A, CP8CFN,

de acôrdo com a 'Tabela de Lotação;
IX - Funcionários civis do Quadro
do Pessoal Civil do Ministério da Marinha, de acõrdo com a lotação numérica respectiva:
X - Pessoal civil de outra origem,
admitido de acôrdc com a legislação
em vigor".
Art. 2Q :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agôsto de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO NQ 69.044 AGÔSTo DE 1971

DE

10

DE

Aproveita funcionário em disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2Q do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aproveitado no cargo
de Artífice de Manutenção, código
A-305.6, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Marinha. Francisco José da Silva,
em disponibilidade em idêntico cargo
do Quadro de Pessoal do Instituto de
previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em vaga
decorrente do falecimento de Severino
Ribeiro de Lima, respeitado o regime
jurídico do servidor.
Art. 2Çl O órgão de pessoal do
IPASE remeterá ao do Ministério da
Marinha, no prazo de 30 <trinta)
dias, a contar da vigência dêste Decreto, o assentamento funcional do
servidor a que se refere o artigo anterior.
Art. 3Q O aproveitamento de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerado nulo ou contrário a normas administrativas em vigor.
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Art. 4Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

Parágrafo único. O salário real medío a ser reconstituído será a média
aritmética dos valôres obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de agôsto de 1971:
da Independência e 839 da
República.

1509

DECRETO N9 69.045

~

DE 10 DE

AGÔSTO DE 1971

EMÍLIO

Publica os índices rW atualizaçáo monetória dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providéncias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, inciso IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no § 29
do artigo Iv da LeJ nv 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. te Para reconstdtuiçâc dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme es·
tabelecído no § 29 do artigo 1Q da Lel
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça
do Trabalho, cuja vigência termine no
mês de agôsto de 1971.
Coeficiente

Mês
Agõsto de 1969
Setembro de 1969
Outubro de 1969
Novembro de 1969
Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970
Maio de 1970
Junho de 1970
Julho de 1970
Agosto de 1970 ,
Setembro de 1970
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Maio de 1971 -:-:-; ~
Junho de 1971
Julho de 1971

~

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

1,47
1,45
1,43
1,41
1,38
137

Ú3

1,32
1,29
1,28
1,26
1,24
1,21
1,18
1,16
1,15
1,13
1,12
1,10
1,09
1,07
1,06
1,04
1,02

G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO Nv 69.046 -

DE

10

DE

AGÔSTO DE 1971
Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder redução de alíquotas co
immôsto sôbre produtos industrializados constante» àa tabela anexa ao
Decreto nO 61.514, de 12 de outubro
de 1967.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere (\
artigo 81, item lU da Constituição, e
nos têrmos do artigo 16 do Decreto-Iet
no 400. de 30 de dezembro de 1968,
decreta:
Art. 1Q N05 exercicíos financeiros de
1971 a 1973. inclusive, fica o Ministro
da Fazenda autorizado a conceder redução temporária, para até 4% (quatro por cento), das alíquotas incidentes sôbre os seguintes produtos, constantes da Tabela anexa ao Decreto
nc 61.514. de 12 de outubro de 1967,
e alterações posteriores:
I - veículos de carga pesada e
extrapesada, classificados na posição
87.02, inciso 3, subinciso 01;
U - ônibus rodoviários pesados.
classificados na posição 87.02, inciso 4.
subincíso 01;
III - chassis com motor para ômbU5 rodoviários pesados, classificados
na posição 87.04.
Art. 2Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de agôstc de 1971 ~
da Independência e 839 da
República.

150 Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto.
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DECREl'O N9 69.047 -

DE

11

DE AGÔSTO DE

1971

Transforma e cria funções gratijtcculas no Quadro de Pessoal do Ministério
da Saúde.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IT!, da Constituição e tendo em vista o Decreto nv 67.325, de 2
de outubro de 1970. decreta:
Art. 1Q Ficam transformadas e criadas, no Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Saúde, e classificadas, provisóríamente. as
funções gratificadas constantes do anexo, previstas no Regimento Interno
da Divisão de Segurança e Informações (DSljMS), aprovado pela Portaria
nv lO-GB, de 18 de janeiro de 1971, do Ministro da Saúde.
Art. 29 As despesas com a execução deste Decreto serão custeadas pelos

créditos orçamentárias próprios do Ministério da Saúde.
Art. 3Q :€ste Decreto entrará em vigor na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía. 11 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República.
EMíLIO G. MÉDICI

B'. ROcha

o

uiaoa

anexo mencionado no art. 1Q foi publicado no D.O. de 12-8-71.
N." 69.048 AGÓS'XO Di: 1971

DECRETO

DE

11

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de
desapropriação, uma área
de
terra situada dentro dos limites do
Parque Nacional da Tiiuca J Estado
da Guanabara, a que se refere o
Decreto n° 60.183, de 8 de tecereiTO de 1967.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ~X~
tígo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
2° do Decreto n" 60.183, de 8 de fevereiro de 1967, que fixou os limites do
Parque Nacional da Tijuca, -Iecreta:
Art. 1° :É declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a área de seiscentos e oito mil noventa e quatro metros e quatro -enttmetros quadrados (608.094,04 m2),
pertencente aos espólios de Luiz Cardoso Martins e João Rodrigues Sacramento, constituída na sua quase totalidade pelo lote número seis (6) da
antiga Fazenda, "Morumbi", em Andaraí, Estado da Guanabara, e situada
dentro dos limites do Parque Naclonal da Tijuca.
Art. 29 A aludida área tem o formato de um polígono irregular, e

apresenta as seguintes características: tem início a uma distância de
35m do centro do víradouro da rua
Maríanópolis com uma direção de
6°30' SW, dêste ponto inicial,
a divisa mantém a mesma direção de
6°30' SW, percorrendo a distância de
116,40m 'até atingir um ponto, confrontando neste trecho com o resto
do lote 6; dêste ponto, COm o ângulo
de 225°49', inflete a divisa para a direita, agora e sempre confrontando
com terrenos do Domínio da União,
percorrendo a distância de 90,41m e
a direção de 52°19' SW, até atingir
o ponto em que a divisa se inflete
para esquerda, com o ângulo de ....
177°45', percorrendo a extensão de
99,37m com a direção de 50°04' SW,
até atingir o ponto em que a divisa
se inflete para.a esquerda, com o ângulo de 137°47',. percorrendo a extensão de 20,49m com a direção de 7°51'
SW, até atingir o ponto em que a divisa se tnnete para a direita, com o
ângulo 251°43', percorrendo a extensão de 140,37m, com a direção 79,"34'
SW, até atingir o ponto em que a divisa se ínflete para a esquerda, com
o ângulo de 175°51', percorrendo a
extensão de 83,80m com a direção ..
75°25' SW, até atingír o ponto em
que a divisa se inflete para a
direita, com o ângulo de 185°06', per-
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correndo a extensão de 160,44m, com em que a divisa inflete para a direita, com ângulo de 204°39', percorrena direção 80931' SW, até atingir o
do a extensão de 69,72m com a direponto em que a divisa se inflete para
ção
57°21' NW, até atingir o ponto
a esquerda, com o ângulo de 166°29',
em que a divisa inflete para a direipercorrendo a extensão de 84,30m,
ta, com ângulo de 196°23', percorrencom a direção 67°00' SW, até atindo a extensão de 76,02m com a digir o ponto em que a di visa se inflereção 40°58', até atingir o ponto em
te para a esquerda, com ângulo de ..
que a divisa inflete para a direita,
169Q49', percorrendo a extensão ....
com ângulo de 273°16', percorrendo a
112,91m, com a direção 56°49' SW, até
extensão de 54,28m com a direção de
atingir o ponto em que a divisa se in52°18' NE, até encontrar o ponto em
nete para a direita, com ângulo ....
que a divisa inflete para a esquerda,
199°31', percorrendo a extensão 'de ..
com ângulo de 120°09', percorrendo a
70,29m com a direção 76°20' SW, ate
extensão de 50,64m com a direção ..
atingir o ponto em que a divisa se
7°33' NW, até atingir o ponto em que
inflete para a esquerda, com ângulo
a divisa inflete para a esquerda, com
de 144°52', percorrendo a extensão de
ângulo de 158QOS' percorrendo a ex40,67m, com a direção 41°12' SW até
tensão de 75,81m com a direção 29°28'
atingir o ponto em que a diNW, até atingir o ponto em que a
visa se Inflete para a esquerda,
divisa inflete para a esquerda, com
com ângulo de 162°29', percorângulo de 151°46', percorrendo a exrendo a extensão 115,75m com a
tensão de 16,09m com a direção ....
direção 23°41' SW, até atingIr o
57°42' NW, até atingir o ponto em
ponto em que a divisa se inflete pa-" que a divisa inflete para a direita,
ra a direita, com ângulo de 206°40', com ângulo de 209°38', percorrendo a
percorrendo a
extensão de 57,67m, extensão de 30,60m, com a direção ..
com a direção S0021' SW, até atingir
28°04' NW, até atingir o ponto em
o ponto em que a divisa se inflete
que a divisa inflete para a direita,
para a direita, com ângulo de 194°25', com ângulo de 232°23', percorrendo a
percorrendo a extensão de 76,94m com
extensão de 28,42m, com a direção
o
a direção 64°46' SW, até atingir
24°19' NE, até atingir o ponto em que
ponto em que a divisa inflete para a
a divisa inflete 'para a direita, com
esquerda, com ângulo de 144°4S', perângulo de 200Q19', percorrendo a excorrendo a extensão de 90,09m com a
tensão de 66,19m, com a direção 44 if38'
direção 29°31' SW, até atingir o ponNE, até atingir o ponto em que a dito em que a divisa inflete para a esvisa inflete para a esquerda, com ânquerda, com ângulo de 136°43', pergulo de 153°09', percorrendo a extencorrendo a extensão de 54,62m com a
são de 22,26m, com direção 17°47' NE,
direção 13°46' SE, até atingir o ponaté atingir o ponto em que a divisa
to em que a divisa inflete para a diinflete para a esquerda, com ângulo
reita, com ângulo de 203°31', percorde 131Q36', percorrendo a extensão de
rendo a extensão 75,85m com a dire92,67m, com a direção 30937' NW, até
ção 9°45' SW, até encontrar o ponto
atingir o ponto em que a divisa Infleem que a divisa inflete para a este para a direita, com ângulo de ... ,
226°34', percorrendo a extensão de
querda, com ângulo de 134Q14', per20,75m, com a direção 15°57' NE, até
correndo a extensão de 34,37m com a
atingir o ponto em que a divisa indireção 36°01' SE, até atingir o ponto
em que a divisa inflete para a direiflete para a esquerda, com ângulo de
ta, com ângulo de 247Q06', percorren34°45', percorrendo a extensão de ....
do a extensão de 19,27m com a dire59,19m, com a direção 50Q42', até atinção de 31°0S' SW, até atingir o pongir o ponto em que a divisa inflete
to em que a divisa inflete para a espara a direita, com ângulo de 200°36',
querda, com ângulo de 147°09', perpercorrendo a extensão de 54,58m, com
correndo a extensão de 48,37m com
a direção 71°18' SW, até atingir o
a direção 1°46' SE, até atingir o ponponto em que !t divisa inflete para a
to em que a divisa inflete para a diesquerda. com ângulo de 148°58', perreita, com ângulo de 213°41', percorcorrendo a extensão de 52,29m, com
a direção 40°16' SW. até atingir o
rendo a extensão de 74,69m com a direção 31955' SW, até atingir o ponto ponto em que a divisa inflete para a
direita, com ângulo de 207Q51', perem que a divisa inflete para a direicorrendo a extensão de 77,8Im, com a
ta, com ângulo de 246°05', percorrendireção 68Q07', SW, até atingir o ponto
do a extensão de 20,4Sm com a diem que a divisa inflete para a
reção 82°00' NW, até atingir o ponto
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esquerda com ângulo de 135908'. per-

eorrendo a extensão de 51,15m, com
a direção 23°15' SW, até atingir

o

ponto em que a divisa inflete para a
direita, com ângulo de 213"08'. per-

correndo a extensão de 167,64m, com

a direção 56°23' SW, até encontrar o

ponto em que a divisa inflete para a
esquerda, com ângulo de 162°57', per-

correndo a extensão de l03,82m com
a direção 39°20' SW, até atingir

o

ponto em que a divisa inflete para a
direita, com ângulo de 194°20', per-

correndo a extensão de 57,72m, com a
direção 54°40' SW, até atingir o pon-

to em que a divisa ínflete para a dt-

reita, com ângulo de 189°58', percor-

rendo a extensão de 127,46m, com a
direção 63938' SW, até atingir o pon-

to em que a divisa inflete para a di ..
reita, com ângulo de 208°36', percorrendo a extensão 76,96m, com a direção 31Q29' NW, até atingir o ponto em
que a divisa' inflete para a direita,
com ângulo de 197Q23, percorrendo a
extensão de 48,87m, com a díreçâo 14u 06 NW, até atingir o ponto
em que a divisa inflete para a direita, com ângulo de 251'?27', percorrendo a extensão de 1.550,75m, com 11
direção 57Q21, NE, até atingir o ponto
em que a divisa inflete para a direita, com ângulo de 228°01', percorreudo a extensão de 116,26m, com a direção 74°38' SE, até atingir o ponto em
que a divisa inflete para a esquerda,
com ângulo de 175°00', percorrendo a
extensão de 77,77m, com a direção ..
79°38' SE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a direita com
ângulo de 195'? 15', percorrendo a extensão de 64,32m, com a direção, ...
64°23' SE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a direita, com
ângulo de 195°27', percorrendo a extensão de 43,37m, com a direção ....
43°56' SE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a esquerda, com
ângulo de 141°03', percorrendo a extensão de 67,35m, com a direção de
87948' SE, até atingir o ponto em
que a divisa inflete para a direita,
com ângulo de 245'?12', percorrendo
a extensão de 25,24m, com a direção
22°36' SE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a esquerda, com
ângulo de 104,?2[}', percorrendo a extensâc de 99,72m, com a direção.. ,
81°49' NE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a direita, com
ângulo de 192Q32', percorrendo a extensão de 51,94m, com a direção ... ,
85°48' SE, até atingir o ponto em que

a divisa inflete para a esquerda, com
ângulo de 153°27', percorrendo a extensão de 69,41m, com a direção ....
67°39' NE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a esquerda, com
ângulo de 154913', percorrendo a extensão de 55,46m, com a direção ....
41°52' NE, até atingir o ponto em que
a divisa inflete para a direita, com
ângulo de 210°58', percorrendo a extensão de 15,62m, com a direção 72°50'
NE,.até atingir o ponto inicial da díscriminação.
Art , 3° Fica o Ministério da Agri ~
cultura, por intermédio do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, autorizado a proceder à avaliação
da área de que trata o presente Decreto, para fins de futura indenização, e a entrar em
entendimentos
com seus proprietários, bem como a
promover, na forma da legislação vigente, a desapropriação da referida
área.
Art. 49 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F, Cirne Lima

DECRETO N9 69.049
AGÔSTO DE 1971

DE

11

DE

Reiiistrioui, com o resiecuoo ocupante, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, cargo do Ministério das Minas e Energia, e dâ
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Ar..
tígo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Art. 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1Q Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - da
Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, 1 (Um) cargo de Qutmico
código TC-202,21.B, ocupado por Vi..
cente Gentil, integrante do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério das Minas e Energia, man..
tido o regime jurídico do funcionário.
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Art. 29 A
redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal e contrária às r.crmas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ml ..
nístério das Minas e Energia reme..
terá, no prazo de 30 (trinta) dias,a
contar da publicação dêste Decreto
ao da Universidade Federal Rural do
Rio de .Janeiro o assentamento Individual do servidor mencionado no Ar..
tigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístríbutdo
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem até que o orçamento
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro consigne os recursos neces
sáríos ao pagamento da despesa re-sultante do cumprimento do disposto.
neste ato.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. \'[!tDI81

Jarbas G. Pceeurínno
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

NQ 69.050 AGÔSTO DE 1971

DE 11

DE

EXClui servidores do relacionamento
da disponibilidade constante da Portaria Ministerial n Q 2.189, de 7 de
outubro de 1969, do Ministério das
Minas e Energia, e dá outras provzdências.

o

Presidente da República, usandas atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
99,
29, do Decrete-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam excluídos do relacionamento constante da Portaria Ministerial nc 2 .18~ de 7 de outubro de
1969, do Ministério das Minas e Energía os seguintes cargos e respectivos
ocupantes:
Almoxarife, nível 14.A:
Gustavo Sínézío Aragão
do

Armazenista, nível 8. A:
Francisco Sízenando Marques
Ajudante de Restaurante, nível 7:
José Secundo
Art. 29 Os cargos acima mencto ..
nados e respectivos ocupantes, oriun..
dos do extinto Serviço de Allmentaçãc
da Previdência Social e distribuídos
para o Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério das Mi..
nas e Energia
passam a integrar
Iguais Quadro e Parte do Ministério
do Trabalho e Prevtdêncía social.
Art. 39 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa si..
tuaçâo que. em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha .a ser considerada nula, Ilegal ou contrária às nor..
mas administrativas em vigor.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério das Minas e Energia remete..
rá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto,
ao do Ministério do Trabalho e Previdência Social os assentamentos In..
divlduaís dos servidores mencionados
no artigo 19.
Art. 59 Os ocupantes dos cargos
ora redístríbuídos continuarão a per ..
ceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério do Trabalho 8
Previdência .Socíai consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do disposto neste ato.
Art. 6Q üate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de agôsto de 1971 j
1509 da Independência e 83~ da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Júlio Barata
Antônio Dias Leite Junior

ê

DECRETO N.O 69.051 - DE 11 DE
AGÔSTO

DE 1971

Concede autorização a sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, item ttt, da Constituição do
Brasil, decreta:

AGÔSTQ DE

Art. 1.0 E' concedida autorização
à The Tokio Marine and Ftre Insu-

rance Company Límíted, com sede em
Tóquio, Japão, autorizada a funcionar no País pelo Decreto n.s 46.236,
de 17 de junho de 1959, para aumentar
o capital destinado às suas operações
de seguro no Brasil, de Cr$ 555.000,00

(quinhentos e cinqüenta e cinco mil
cruzeiros) para crs 1.QOO.OOO,OO (um
milhão de cruzeiros), mediante apro-

veitamento de reservas livres e incorporação de parte do lucro apurado
no balanço de 1970, conforme deliberação de sua Diretoria, em Assembléias Extraordinárias realizadas em
28 de abril e 18 de agôsto de 1970.

Art. 2.° 1!:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
150.° da Independência e 83. 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N.O 69.052 AGÔSTO DE

DE

11

DE

1971

Declara de utilidade pública a Obra
de Missão Social Casa da Mãe Sem
Lar, com sede no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 31.381, de 1970, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto
.t1Úmero 50.517. de 2 de maio de 1961, a
Obra de Missão Social Casa da M,1.e
Sem Lar, com sede no Estado da
Guanabara.
Art. 2.0 ltste Decreto entrará em
vigor na, data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
150.° da Independência e 83. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉriICI
Alfredo Buzaid

DECRETO Nv 69.053 -

DE

11

DE

1971

rte« normas para a participação de
estuaatites em congressos científicos
ou competições artísticas ou desportivas de âmbito nacional ou intertl-Mional, bem como
Uncia ao Ministro
Educação e Cultura
mentação dos casos

delega compede Estado da
para a regulaconcretos.

o Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista as dísposlções contidas na Lei nc 4.024, de 20 de dezembro de 1961, bem como as do Decretalei ns 869, de 12 de setembro de 1969
e as do Decreto-lei nc 705, de 25 de
lull10 de 1969, decreta:
Art. 19 A participação de estudantes, como representantes oficiais do
Brasil, dos Estados-membros ou doa
Mumctptos, em congressos científicos
ou em competições artísticas ou desportivas de âmbito nacional ou internacional é considerada forma de for"
talecimento da Unidade' nacional, e,gM
tímulo aos sentimentos de. civismo' e
fator de integração da juventude, brasileira lia obra do bem comum" e 'da
solidariedade nacional e internacional,
e princípios consagrados pelo artigo
19 da Lei "nl? 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; bem como
no art. 2l? do Decreto-lei nv 869, de
12 de setembro de 1969, que incluiu a
Educação Moral e Cívica como-djscípllna obrigatória e prática educativa
nas escolas e no Decreto-Ieinv 705, de
25 de julho de 1969, que .tornou 'obri~
gatória a prática da -educação física
em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância esportiva no ensino superior.
Art. zc Ao Ministro de Estado da
Educação e CUltura caberá, na forma
tio artigo 69 da referida Lei no 4.024,
de 1961, examinar o mérito, em têrmos de integração no sistema geral
do ensino brasileiro, das competições
ou congressos, baixando portaria, em
cada caso. a fim de que se fixem, não
somente as condições de credenciámenta como as de consideração de
freqüência, para efeito da determinação dos períodos escolares mínímos a
que se referem as legislações específicas.
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Art. 39 ãste Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 àa
República.
EM:ÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.054 AGÔSTO DE 1971

DE

11

DE

.D eclara de utilidade pública o Patronato Cel . João Cândido, com sede
em Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

go 81, item IIT, da Constdtutcác e
atendendo ao que consta do Precesso M. J.n9 12.435, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da LeI
nc 91, de 28 de ag6sto de 1935, combí..
nado com o artigo 19 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 50.517. de
2 de maio de 1961, o Patronato ocr
João Cândido, com sede em Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 ~ste Decreto entrara em V1~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de agosto de 19'11;
1509 da Independência e 839 da
República.

o presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o erüDECRETO N9 {)9. 055 -e-

EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DE

11 DE

AGÔSTO DE

1971

Altera o enquadramento definitivo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré

aá outras promaénctos,

e

U Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere' o ar.tígo 81, item TIl, da Constítuíçâo, e tendo em vista o disposto no Decreto.íeí nv 817, de 5 de setembro de 1969, e o que consta do Processo nc 21.222,
de 1970, do Ministério dos Transportes, decreta:
Art. 19 Fica alterado. na forma dos anexos, o enquadramento definitivo
.dos cargos e. funções do Quadro Extinto - Parte XVI, do Ministério dos
Transportes (Estrada de Ferro Madeira Mamoré) , aprovado pelo Decreto
nc 51".751, de 22 de fevereiro de 1963.
Art. 21? As vantagens ífnanceíras decorrentes da aplicação do disposto
neste Decreto vigoram:
a) a partir de 1 de julho de 1960, com relação aos servidores amparados
'pela Lei nv 3.780, de 12 de julho de 19{)0;
O) a partir C1e 1 de Junho C1e 1964, com relação aos servidores amparados pelo artigo 99 da Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964 e
c) a partir de 28 de fevereiro de 1967, com relação aOS amparados pelo
Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos runctonàríos cuja situação tenha sido alterada por êste Decreto, ou os expedirá aos
que não os possuírem, observado o disposto no artigo 188 da Lei nc 1. 711,
de 28 de outubro de 1952.
Art. 49 As despesas decorrentes da execução dêste Decreto serão atendidas por verba orçamentária própria.
Art. 59 Ressalvado o disposto no art. 29, o presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MEDICI

Mario DaVid Anetreazza

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 16 de
.agôsto de 1971.
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DE 11

DE

1971

Declaro: de utilidade pública o tnsu.
tuio dos Advogados do Distrito Federal, com sede em Brasília, Distnto
Federal.
O Presidente da República, usanco
da atrrbuíção que lhe confere o ar
tigo 81. item HI, da Oonsütuíção E
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 53.983, de 1971, decreta:

Art. 19 E' declarado de utilidade pubüca, nC5 têrmos do artigo 29, "in
fine", da Lei nc 91, de 28 de agosto
dê 1935, combinado com o artigo 19 ,
"In fine" do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 50.517, de 2 de mato
de 19(H. o Instituto dos Advogados
do Distr tto Federal, com sede em Eraente, Distrito Federal.
Art. 20 ltste Decreto entrará .em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrro.
Bra~j.lia,
11 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍI.IO G. MÉDICI
Ai/'fedo Buzaid

DECRETO

N°

69.057 -

AGÔSTQ DE

DE

12

DE

1971

Concede reconhecimento à Faculdade
de Serviço Social de Mossoró, RN.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, tendo em vista o que consta do Processo
CFE n- 659-70, do Ministério da,Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" :f:: concedido reconhecimenta à Faculdade de Serviço Social
DECRETO N9 69.059 -

de Mossorô, mantida pela Fundação
Universidade Regional do Rio Grande
do Norte, sediada. em Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 20 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 12 de agôsto de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMíLIO G. MlIDICI
Jarbas G. Passarinho
69.058 - »» 12 DE
1971
Autorização para runcíonamento da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de ltuverava, com os Cursos
de Pedagogia, Letras, Matemática e
Estudos Sociais (Licenciatura do 10
ciclo) S.P.
a Presidente da República, usando

DECRETO

N°

AGÔSTO DE:

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçâo,
de acôrdo com o artigo 47, da Lei
número 5.540 de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, tendo em vista o que consta do Processo
CFE ns 177-68, do Mtnistérjo da Educação e Cultura, decreta:
Art. to Fica autortzado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ituverava, com
os Cursos de Pedagogia, Letras, Matemática e Estudos Sociais (Licenciatura do 10 ciclo), mantida pela FUn~
dação Educacional de Ituverava, sediada em Ituverava Estado de São
Paulo.
Art. 20 1!::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1971 ~
1500 da Independência e 830 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DE

12

DE AGÔSTO DE

1971

Abre à Preeiüéncià da Republica, em javordo Gabinete da Presidência da
Republica, o crédito suplementar de Cr$ 1.338.180,00, para retorço de
dotações consignaaas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúclíca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Conatituíçâo, e da autorização contida no artigo 69'
da Lei nv 5.628. de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. I'? Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gahlnete da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de Cr$
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1. 338 .180,00 (um mühão, trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta cruzeíros) , para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
11.00, a saber:

o-s 1,00

11.00 -- PRESIDENCIA DA REPúBLICA
11.01 - Gabinete da Presidência da República,

11.01.01.04.2001 3.1.1.1 01 -

Assessoria Presidencial
Pessoa, Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Depesas Variáveis
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
3.1.11:.0- Encargos Diversos
TOTAL

",

.
.

90.180
700.000

.
.

248.000
300.000

..

1.338.180

Art. 2Q OS recursos necessártos à execução dêste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
11.00 11.01 -

crs

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

1,00

Gabinete da' Presidência da República
Projeto -- 11.01.01.04.1003

$.1.3.2 8.1.1.2
01
28.00
28.02

-

Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 11.01.01.04.2001
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Píxas ...............•
Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral

300.000
48.000

Projeto -- 28.0218.00.1024

3.2.6.0 -

Reserva de Contingência

.

990.180

TOTAL ' •.. , .• ,

.

1.338.!&)

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 12 de agôstc de 1971; 150~ da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VellOSa

DECRETO NQ 69.0'60 AGÔSTO DE 1971

DE

12

DE

Autoriza a contratação de empréstimo
que menciona e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da ConstitUlção,.e
tendo em vista o disposto nas LeIS
nos 1.518, de 24 de dezembro de 1951,
4.457, de 6 de novembro de 1964, 5.000,
de 24 de maio de 1966 e no Decretolei n« 1.095, de 20 de março de 1970,
decreta:
Art. 1Q Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar, em nome da

União Federal como mutuária, operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
- até o valor de TJSS40,OOO,000.00
(quarenta milhões de dólares), ou seu
eqüívalente em outras moedas, destinadas ao financiamento de um programa de desenvolvimento tecnológico, podendo, em conseqüência, convencionar juros, comissões e demais
encargos contratuais, bem como aceitar as cláusulas e condições usuais
nas operações com organismos financeiros internacionais e o compromísso geral e antecipado de dirimir por
arbitramento as dúvidas e controvérSiM decorrentes.
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Parágrafo único. Assinado o contrato referente à operação de crédito
mencionada neste artigo, os recursos
dela provenientes serão, à medida em
que liberados pelo Banco InteramertCB.no de Desenvolvimento - BID incorporados ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, para oportuna aplicação no referido programa.
Art. 29 O programa a que se refere
o artigo 1Q: será executado através da
Fínancíadora de Estudos e Projetos
S: A. ~ FINEP - empresa pública
vinculada ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, a qual
para tal efeito fica autorizada a representar a União em todos ')8 atos
relacionados com a execução do contrato de empréstimo que vier a ser
firmado nos têrmos do referiria artigo.
Art. 3Q Será providenciada a .ínclusão, nas propostas orçamentárias, das
dotações necessárias à liquidação das
obrigações assumidas pela União em
decorrência do contrato de empréstimo de que trata o presente Deereto.
Art. 49 1J::ste Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J oâo Paulo aos Reis Velloso

DECRETO N° 69. 061 -

DE 13 DE

AGÔSTO DE 1971

Concede autonzaçâo à Companhia lngram Iâcrine Inc. para operar, em
águas brasileiras, com os barcos especializados "DB-3" e -acu ACE"
de nacionalidade norte-americana,
nos serviços que especifica.

O Presidente da República.. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituiçâo e
de acordo com o Decreto nv 63.164,
de 26 de agosto de 1968, decreta:
Art. 19 É concedida
autorlzaçâo
à companhia norte-americana lngram
Martne Inc. para operar em águas
brasileiras com os barcos especializados de nacíonaudade norte-americana '~DB-3" e "Gulf ACE", a serviço
da fuma Terminais Saüneíros do Rio

Grande do Norte S. A. - TERMISA,
Sociedade de
Economia Mista vinculada ao Ministério dos Transportes, mediante contrato entre as mesmas celebrado, para a construção do
Terminal gaüneíro de Areia Branca.
Art. 29 A autorização de que trata este Decreto vigorará pelo prazo,
de dois anos, prorrogável, se necessário, à realização dos trabalhos que
forem contratados com a TERMISA.
Art. 39 ãste Decreto entrará. em
vigor na data de sua punlícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brastfla, 13 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aclalberto de Barros Nunes
Mário Dama Andreazza

DECRETO NQ 69.062 - DE 13 DE
AGôSTO DE 1971
Díepóe sobre alterações no enquadramento de funcionários do Departamento Naczonal de Estradas de
Rodagem e dá· outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da constnuícao. e
tendo em vista o disposto nas Leis
nv" 3.780, de 12 de julho de 1960, e
3.967, de 5 de outubro de 1961, no
Decreto nv 67.269, de 24 de setembro
de 1970, e o que consta dos Processos
no- 10.207, de 1963, 2.681 e 2.682, de
1971, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:

Art. 19 Fica retificado, na forma da
relação nominal anexa, o enquadramento dos cargos, funções-e empregoe
da Parte Permanente do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, aprovado pelo
Decreto nc 51.162, de 7 de agôsto de
1961. e alterado pelo de nv 61.058, de
25 de julho de 1967, ficando também
alterados os quantitativos das séries
de classes indicadas.
Art. 2Q Fica alterado. de acôrdo com
relação nominal anexa, o enquadramento dos servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
abrangidos pelas disposições da Lei
nv 3.967, de 5 de outubro de 1961,
aprovado pelo Decreto nv 52.208, de
2 de julho de 1963, e retificado pelo
de nv 66.132, de 29 de janeiro de
1970.
Art. 39 Ficam reclasstflcados, ele
acôrdo com o Decreto nc 67.269, de
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24 de setembro de 1970, na forma da
relação nominal anexa, os cargos da
série de classes de Revisor, EC-30B,
a que se referem os Decretos números 52.208, de 2 de Julho de 1963, e
66.132, de 29 de janeiro de 1970, vigorando essa reclassificação, Incíustve
para efeitos financeiros, a partir de
21 de outubro de 1969.
Art .49 Na execução dêste Decreto
. aplicam-se, no que couber, as disposícôes dos Decretos n'" 61. 058, de 25 C1~
julho de 1967, e 66.132, de 29 de ja·
neiro de 1970.
Art. õv ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 16-8-71.
DECRETO

N9 69.063 AGÔSTO DE 1971

DE

13

DE

Recuzscitica e suprime funções çratt-

ncaaa»,

bem como transforma

em

corao em comissão junção çratitiI)(.aa

Parte Permanente do Quaelo Hospital dos ServidorA;;. do Estado (HSE), do Instituto de Previdência e Assistência
dOI; Servuiores do Estado (lPASE) ,
e da >mtras providências.
1/1J

aro ce Pessoal

o Presroente da República, usando
da at.riouíçâo que lhe confere o ar-tigo
81, item V, da Constttuíçâo, e tendo
em vista o disposto no artigo 181, item
m, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. [o Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das funções gratífícadas integrantes da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Hospital doe Servidores do Estado (HSE) ,
resultante da adaptação à estrutura
estabelecida pelo Decreto nc 68.012
de 31 ee dezembro de 1970, e pelo Regimento Interno aprovado pela Inetruçâo no 37, de 16 de julho de 1971,
do Presidente do Instituto de Previdêr-cía e Assistência dos Servidores
CiO Estado (IPASE).
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Art. 20 Ficam suprimidas, na Parte Permanente do Quadro de Pessoal
do Hospital dos Servidores do Estado,
as seguintes funções gratificadas, ae
que tirata o Decreto nv 51. 631, de 19
de dezembro de 1962: 3 (três) Chefe
da Seção Auxiliar de Díagnóstdco e
'I'ratamento (Laboratório de Análises
.Olímcas Odontologia e Radiologia).
do Ambulatório Central; 6 (seis) Chefe ,de seção Auxiliar de Díagnóstãco
e Tratamento (Laboratório de Análiees Clinicas, Banco de Sangue, .Anestesta, Parmácia, Fisioterapia e Radiologia) e 10 (dez) funções de Enfermeiro Adjunto, da Policlínica "Alexander Fleming".
Art. 39 A reclassificação de funções
gratificadas e a transformação am
cargo em comissão de função grataücada sórr.ente se efetivarão com a
publícaçâo dos respectivos atos de provímento, mantido, até então, o preenchímento das
funções gratificadas
constantes da situação anterior da tabela aprovada por êste Decreto.
Art. 49 Fica condicionado à vacânCIa dos cargos isolados de provimento
crctreo de Chefe do Serviço Auxiliar
de Diagnóstico e Tratamento - Banuo de Sangue,de Chefe do Serviço
Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento
_ Anatomia Patológica e de -I'esouretro, da parte Suplementar do Quadro
de Pessoa] do. Hospital dos Servidores
do Estado, o provimento dos cargos
ern comissão de Chefe do Serviço de
Hemoterapia e de Chefe do Serviço
de patologia e da função gratificada
de Chefe de Tesouraria, respectivamente constantes do Anexo.
Art 59 O custeio das medidas ao
que trata o presente decreto contanuarà a ser atendido pelos recursos
orçamentários
próprios do Hospital
dos Servidores do Estado.
Art. 6º ãste Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
Brasflla, 13 de agõstc de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 16-8-71.
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DECRETO N° 69.064 -

DE

13

DE

AGÔSTO DE 1971

Renova a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto ....
nr 58.354, de 4 de maio de
196!),
para fins de
desapropriação pelo
Departamento
Nacional ae Obras
Contra as Sêcas, da área de. terre1W necessária à construção do açude público "Campo Grande", no
Municipw do mesmo nome, Estado
de Alagoas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei no 3.365 de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956. de-

creta:
A-t.. 1" Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere o
Decreto n" .., . 354, de 4 de maio de
1966. para fins de desapropriação pelo

Departamento
Nacional de
Obras
Contra as Bêcas, da área de terreno
com 1. g ,.000 m2 (hum milhão, novecentos e vinte mil metros quadrados), representada na planta que com
êste baixa, devidamente
rubricada
pelo Secretário-Geral do Ministério
do Interior, necessária à construção
do açude público "Campo Grande",
no município do mesmo nome, Estado
d.e p.. lagoas, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria ..•
m.. mero 3-D "P. de 27 de janeiro de
1966, emanada da referida Autarquia.
Art. 2° âate Decreto entrará em
vlp'OT' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 1971;
150"
d., Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 69.065 -

DE 13 Dl!:

AGÔSTO DE 1971

Reâistríbui,
com
os
respectivos
ocupantes, cargos do Ministério da
Agricultura para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
e dá outras providências.'

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

artigo 81, item IH, da Constituição

e tendo em vista o disposto nc artigo
99, § 2°, do Decreto-lei ns 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1~ Ficam redisbrtbuídos, para
o Quadro ti<> Pascoal - Parte jermanente p Parte E~:m8('i~,1 do Instituto

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, com os respectivos ocupante-s,
mantido o seu regime jurídico os se...
guíntes cargos integrantes do Quadro
de Pessoal d.. Ministério da Agricul ~
tura:
PARTE

PERMANENT~

Armazenista, AF-I02-8-A
Jair Nunes Vieira
Funileiro, A-1709-9-B

Prnnciscc Dias da Silva
Operá-io Rural.

P-207~6

1. Cândido de Almeida
2. Christiano da Silva Monteiro
3. Odomíro Taques de Camargo
Técnico Rural, P-20S .13

Santinho oortelettí
Trabalhador,

CTs-402~1

Carltto Peres do Amaral
PARTE ESPECIAL

Datilógrafo, AF-503-7-A
Edvane Mendes da Silva Cruz
Guarda, GL-203-8-A
1. Edio Ribeiro Macedo
2. Eliando tosé dos Santos

Art. 2° A redístrtl.cição -ie que tra..
ta êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária '13
normas administrativas em vigor.
eet , 3° O órgão de -essoet do Mtnístérto da Agricultura remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias. a contar
da publicação dêste Decreto, ao do
Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal o assentamento funcional dos servldore« redístribuídos ,
Art. 4~ Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o Instituto Brasileiro de Desenvolvrmeuto Florestal consigne os re-
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cursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 :t;.:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO

N('l 69.066
DE
AGÔSTO DE 1971

13

DE

Redistribui
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Senecuü - do Departamento Nacional de POTtOS e Vias
N oneoaoeis, cargos oriçíruuíoe da
Aâministraçõo do Pôrto do Rio de'
Janeiro, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 , do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam redistribuidos para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
rl() Departamento Nacional'
de
Portos e Vias Navegáveis, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes
originários da Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, mantido o regime jurldíco e previdenciário dos
servidores:
1) 1 (um) cargo de Engenheiro nível
22.B, ocupado por Waldemar Perez
de Oliveira;
2) 1 (um) cargo de Técnico de
Administração nível
20.A, ocupado
por Creusceli Pereira de Almeida.
Art. 2° A Administração do Pôrto
do Rio de Janeiro remeterá ao órgão de Pessoal do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de
publicação dêste Decreto, os assentamentos dos servidores aqui mencionados.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admi-
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nistrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrr Tia às normas administrativas aplicáveis á espécie.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redist..."ouídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão (l' origem. até que o orçamento
do Departamento Nacional de Portos
e V1as rc-veaàveís consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada: as disposições em contrário.
Brasília,
15C'"

da

13 de agôsto de 1971;
Independencía e 83() da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David A ndreazza

DECRETO N° 69.067
AGÔSTO DE 1971

DE

13

DE

Torna sem efeito redistribuição de
carao do Departamento Administrativo do Pessoal Civil para o Conselho Nacional da Pesquisas, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atrruuiçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
ereta:
Ar'
1° Fica sem efeito a redistribuição de 1 (um) cargo de Oficial de
Administração, código AF-201.14.B,
ocupado por Dlnar Rodrigues Ney da
Silva, ínteer-vnte do Quadro de Pessoal
. .- arte Permanente do Departamento Admínístratlvo do Pessoal Civil para idênticos Quadro e Parte do Conselho Nacional de Pesquisas, efetuada
pelo Decreto nO 67.582, de 16 de no~
vembro de 1970, publicado no Diário
Oficial de 17 seguinte.
Art. 2<;> :t;.:ste Decreto entrará em vigor 'la data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 1971;
1!'f'1° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
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DECRETO NQ 69.068 -

DE

16

priação, áreas de terra destinadas à
construção da subestação de Itumbiara. no município de Tupacígúara. Es-

DE

AGÔSTO DE 1971

Outorga à Commamnia.
Siderúrgica
Nacumat concesséo para captar as
aguas do rio Paraíba, no município
de VOlta Redonda, Estado ao Rio
de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e DOS
têrmos dos artigos 43 e 62 do Código
de Aguas, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Compa-

nhia Siderúrgica Nacional concessac

para captar as águas do rio Paraíba,
no município de Volta Redonda, Es-

tado do Rio de Janeiro, utilizando-as
para abastecimento da usina Presidente Vargas e da sua cidade inoustrial. IDealizadas à margem direita do

referido curso d'água, conforme projeto aprovado no processo MME75~
de 1970.

A,rt. 29 A presente concessão vigorata pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 39 A concessíonàn., fica obrrr:r

..l

a cumprir o disposto no Código

de Águas, leis subseqüentes e seus
gulamentos.

re-

Art. 4° astc Decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 16 de agosto de 1971;
I50.!) da Independência e 83.0 da
República.

tado de Minas Gerais.
Art. 2° As áreas de terra referidas
no artigo anterior compreendem aquelas constantes da planta de situação
nc REI 60.884, aprovada por ato ao
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica no
processo MME nv 701.885-71.
Art. 39 Fica autorizada FURNAS
Centrais Elétricas S. A. a promover
a desapropriação das referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365. de 21
de junho de 1941, modificado pela LeI
nu 2.786, de 21 de maio de 1956; fk~
a expropriante autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de tmissàc
de posse das áreas de terra e benfeitorias abrangidas por êste Decreto.
Art. 49 este Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçào. revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 16 de agôsto de 1971:
1500 da Independência e 839 da,
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.070 AGÔSTO DE 1971

DE

16

DE

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio D2as Leite Júnior

DECRETO N9 69.069 -

DE

16

DE

AGÔSm DE 1971

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropnaçâo, Meas de terra
destinadas ti construção da subestação de Itumbiara, no Estado de Mi-

nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçáo que lhe COnfere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c". do Código oe Águas ~
no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. to Ficam declaradas de u títidade pública, para fins de desaprc-

Declara de utilidade
pública, para
fins de consumuçao âe
servidão,
uma faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão 710
município de Anicuns, Estado de
GOlaS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artago 15L letra "c", do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utalidade pública, para rins de constituícão de servidão
aamimstrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de 8
(oito) metros de largura tendo COmo
eixo a linha de transmíssao estabele-
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cida entre a sede do munícípto de Anie o distrito de Americano do
Brasil, no município de Ani<:uns, no
Estado de Goiás, cujos projetes e
planta de situação aprovados por ato
do Diretor-Geral do
Departamento
Nacional de Aguas e Energia Eletrtca, no processo MME 702.192-71.
Art. 29 Fica autorizada a centrais
Elétricas de Goiás S. A. a: promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas. áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
de linha de transmissão referida no
artigo 1Y.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constdtuíçâo de servidão
administrativa necessária, em favor
d: Centrais Elétricas de Goiás S. A..
para o fim indicado, a qual comp~e
ende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutencão da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, límitarào
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidào. abstendo-se, em consequêncía. da
prática, dentro das mesmas. de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre êles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo. as
medidas necessárias á constitutcàc de
servidão administrativa de caráter ur.,
gente. utilizando o processo [udtcta:
estabelecido no Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941, COm as modificações introduzidas através a Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
CU:1S

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.071 AGÔSTü DE 1971

DE

16

DE

Declara de utilidade pública, para tíns
de constituicão de
servidão, uma
toica de teria destinada à passagem
de linha de transmissão no Betado
de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra "c". do Código de Águas. regulamentado pelo Decreto nv 35.851. de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa, as
áreas de terra situadas na' faixa de
8 (oito) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida
entre a subestação de
Aurilãndia e a sede do município de
Cachoeira de Goiás, no Estado de
Goiás, cujo projete foi aprovado por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME 702.259-71.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a c mstítuíção de servidão administrativa nas referidas áreas de terra. na
forma da legislação vigente. onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária, em favor
da Centrais Elétricas de GOülS S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessíonárta de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
a área da servidão através do prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía. da
prática, dentro das mesmas. de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, Incluídos, entre êles. os de er-
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guer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§

29 A Centrais Elétricas de GOj8.;;

S. A. poderá promover, em Juizo. as
medidas necessárias à constituição de
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei ns 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as ID0di-

ncacões introduzidas

através a Lei

nv 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4'1 ltSte Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1871;
1509 da Independência e 839 da

República.
E'JIilíLIO

G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 69.072

DE

16

DE

AGÔSTO DE 1971

Autoriza a Companhia Braeiletrti de
Energia Elétrica a construir -linha
de transmissão e dá outras providência.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituíçáo e
tendo em vista o disposto no artigo 59
do Decreto-lei no 852, de 11 de novembro de 1938 e no artigo 151 letra "c", do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica a.
construir a linha de transmissão !]ntre a subestação de Itambi e a subestação de Venda das Pedras, no munícípío de Itaboraí, no Estado do Rio
de Janeiro.
parágrafo único. A referida linha
Se destina à melhoria do sistema
energético da requerente.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
as obras no prazo fixado no despacho
de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com os mesmos, com

as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
§ 19 A concessionária ficará sujei ta
à multa prevista na legislação em
vigor, pela inobservância do prazo
fixado no despacho de aprovação dos
projetos.
§ 29 O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacíode Águas e -Iânergra Elétrica.
Art. 4'.1 Ficam declaradas de utfhdade pública, para fins de constituição ãc servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
cc.no eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida. conforme o art. iv,
cujo projeto e planta de situação número BX-SK-24 867-NIT foram aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica no Processo MME
nc 703.405-71.
Art. 5'.1 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica a,

promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.
onde tal se fizer necessário, para, á
passagem da linha de transmissão
referida no art. 19.
Art .. 69 Fica reconhecío., a conveniência da constituição de servidão

administrativa necessária em favor da
Companhia Brasileira de Energta
Elátríca, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à em ..
presa concessionária de pra tícar todos os atos de construção, operação e
manutenção da cmencíonada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possrveís alteraçôe ou reconsvruçces, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
tiaja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terras atingidas pelo ônus, 'limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre êles os
de erguer construções ou fazer plantaçôes de elevado porte.
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§ 29 A Companhia Brasileira de
Energia Elétrica fíca autorizada a.
promover, no caso de embaraço
oposto pelos proprietários ao exercíele da servidão, as medidas judiciais
necessárias ::>,0 seu reconhecimento.
Art. 79 ~ste Decreto entrará em
Vigor na data da sua p.tbücaçâo, revogadas as disposições em contrário.

"trasíüa, 16 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.073

DE 16 DE

AGÔSTO DE 1971

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes. do Instituto Braeüetro
de Desenvolvimento Florestal para
f) Ministério da Agricultura.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2'}, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistribuídos para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Agricultura,
os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes, oriundos do Quadro de
Pessoal ~ Parte Permanente, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, mantido o regime jurídico
dos funcionários redistribuídos:
Escrevente Dactilógrafo, AF-204-7
Mal']C1l2

CGl"'>'.. s de Queiroz

Traõaüuo'or, GL-402-!
Euzébio Francisco da Silva
Art .. 2° A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa sttuação que, em virtude de sindlcãncía,
Inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal (IBDF) remeterá, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da pubrícacâo dêste Decreto, ao I Mírnsret-o
da Agricultura, o assentamento funcional dos servidores mencionados . c
artigo 1°.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redistrfbuic'os continuarào a perceber
pela dotacâo do ór -; . . . de origem, itc
que o orçamento do Ministério
da
Agricutura consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste
ereto.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1971;
150° da
Independência e 83° da
da República.
EMÍLIO G.

MEDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 69.074

DE 16 DE

AGÔSTO DE 1971

Declara de utilidade pública a Casa
do Pequeno Polegar, com sede em
Brasília, Distrito Federal.

n Presiden.. da República, usando
da atribuição que lhe
fere o artigo 81, Ite- IH, da. Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-56.63!, de 1971, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do art. 29, "in
fine" da Lei nv 91, de 28 de agôsto
de 1935, combinado com o art. 1(>
"in fine", do Regulamento aprovado
pelo Decreto 50.517, de 2 de maio de
1961, a Casa do Pequeno Polegar, com
sede em Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pulbícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agósto de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

E:,IÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 69.075 -

DE 16 DE AGÔSTO DE 1971

Abre ao Ministerio da Aeronáutica o crédito l:>"U,plementar de Cr$ .........•
13.000.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orça~

menta.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constatuíção, e da autorização contida no artigo 6~
da Lei no 5.B28, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 13.00ü.000,00 (treze milhões de cruzeiros), para

refôrço de dotações orçamentárias conslgnauas ao subanexc 12.00, a saber:
Cr$ 1,00
12.00
12.00.08.07.1. 008
4.1.3.0
12.00.08.07.2.006

-

MINISTERIO DA AERONAUTICA
Suprimentos e Bqtnpamentos de Aeronaves
Equipamentos e Instalações
Operaçâc e Manutenção de Aeronaves e

seus Equipamentos
3.1.2.0 - Material de Consumo

867.000

12.133.000

TOTAL . _

_."

13.000.000

Art. 2<' Os recursos necessários a execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 12.00. 'i! saber:

Cr$ 1,00
12.00 -

Atividade

MINISTERIO DA AERONAUTICA

12.00.08.07.2.(\15
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
13.000.000
Art. 39 ~te p'~creto entrará em vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
~

Repúolíca,

EMÍLIO G. MEDICl

Antônio Deitim. Netto
Márcio de Souza e Mello
Joâo paulo àos Reis velloso

DECRETO N9 69.076 -

DE 16 DE AGÔSTO DE 1971

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 3.079.000,00, para retórçc de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Justiça em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Crg
.
3.07!).000,00 (três milhões e setenta e nove mil cruzeiros), para refôrco de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00. a saber:
~
crs 1,00
20.00 20.16 -

MINISTERlO DA JUSTIÇA

Departamento de Imprensa Nacional
Serviços Gráficos da União
Pessoal Civíl
01 - vencimentos e Vantagens Flxas
02 - Despesas Variáveis

20. H),01.01. 2. 019

~

3.1.1.1 -

TOfI'AL

,

.
.

1.333.000
1. 746.000

.

2.079.000
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotacáo orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
eis 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Mínlstérío do Planejamento e Coordenação Geral
I>rojeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência .................• • • • . . • •
3.079.000
Art. 39 âate Decreto entrará em vigor Da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agôsto de 1971; 1500 da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antôn20 Delfim Netto
João paulo dos Reis venoso

DECREI'O

NÇl

69.077 -

DE 16 DE AGÔSTO DE 1971

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho,
o credito suplementar de Cr$ 270.000,00, para o fim que especifica

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6O?
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1<J Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal SUR
períor do Trabalho, c crédítr, suplementar de Cr$ 270.000,00 (duzentos e
setenta mil cruzeiros), para atender despesas a' seguir discriminadas:
Cr$ 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
08.01.01.06.2.001 - Processamento de Causas Trabalhistas em
Instância Superior
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
70.000
ú8.01.01.06.1.002 - Equipamento da Sede do Tribunal Superior
do Trabalho em Brasília
200.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
270.000

Art. 29 Os recursos necessanos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulaçào parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao subanexc 08.00, a saber:
crs 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.0-6 - Tribunal Regional do Trabalho da 5lJ. Região
l?rojeto -- 08.06.01.06.1.016
4.1. 1. O - Obras Públicas
. ............. ......
270.000
Art. 3O? ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brastha, 16 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 83 Q da
República.
EMíLIO ti. MÉDICI

Aljredo Buzaid
Antónlo Deljim Netto
Jotio Paulo dos Reis venoso
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DECRETO N° 69.078
AGÔSTO DE 1971

DE

16

DE

Transforma cargo em Comissão
do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Exército.

o Presidente da República, usando
da atrrbv.ção que lhe confere o artdgo 81, item III, da Constituição, e de
acôrdo com ~. artigo 181, itens I e II,
do Decreto-lei n" 200, de 25 de tevereir-i de 1967, r'~~","'ta:

Art. 3°. nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas J.S disposições em contrario.
Brasília, 1'1 de agõsto de 1971;
1501" da Independência e 839 da
República. '
EMiLIO G. MÉDICI
Júlio Barata
DECRETO NQ 69.030 - DE 17 DE
AGÔSTO DE 1971

19

Art.
Fica transformado o cargo
em comissão de Diretor
do Pessoal
Civil do Departan- -nto Geral de Pessoal, símbolo 4-C, do Q'l"il>"'1 de PessoaI do Tvuilistério do Exército,
em
Consultor-Técnico do
Departamento
Geral do Pessoal, símbolo 4-C.
Art. 2Çl rsste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revõgadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de
agôsto de
1971;
150Çl da Independência e 839 da
Rep'.\b.~LCJ..

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRl:!JTO N" 69.079 - DE 17 DE
AGÔS'fO DE 1971
Exclui do relacionamento de tiísncmibilidade cargo e servidora que tndica.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista o que consta do processo n'' 2.224-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1°. Fica excluído do relacionamente constante de Anexo I da Portaria n- 3.546. de 12 de setembro ue
1969, do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, um cargo de Est.stistíco, código TC-1401.21, do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
da Prendêncía Social.
Art. 2°. A disponibilidade da servidora Máxima Pereira de Melo.
ocupante do cargo a que se refere o
artigo anterior, fica revogada a partir da data de publicação dêste Deereto.

Declara de utilidade pública a Associação do Instituto Vocacwnal e Assistencial Rui eorcosa, com sede em
Marechal Cândido Rondon, Estad/}
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
31, item IH, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
62.352, de 196$), decreta:
Art. 1Çl É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 19 da Lei
nv 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo l° do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.517, de
2 de maio de 1961, a ASSOCIação do
Instituto vocacional e Assistencial Rui
Barbosa, com sede em Marechal Càndido Rondou, Estado do Paraná.
A.l't. 29 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 17 de agôsto de 1971;
150Çl da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.081 AGÔSTO DE 1971

DE

17

DE

Declara de utilidade pública o Lar Sâo
José, cem sede em Iunnra, Estado
de São Paulo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

31, item III, da Constátuiçáo e atendendo ao que consta do Processo M.J.
7.755, de 1970, decreta:
Art. 19 li: declarado de utilidade púbhca, nos têrmos do artigo 1c da Lei
119 91,de 28 de agosto de 1935, combí-
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nado com o artigo 1Q do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 50.517, de
2 de maio de 1961, o Lar São José com
sede em Itapira, Estado de São Paulo.
Art. 29 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaia

DECRETO

N° 69.082
AGOSTO DE 1971

DE

17

DE;

Autoriza funcionamento dos Cursos
de Instrumento (Piano e Violino) e
de Canto da Escola de Musica ao
Espírito Santo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Constttuíção, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei nu .
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo numero 219.482-71, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10. Fica autorizado o funcionamento em nivel superior dos Cursos
de Instrumento (Piano e Violino) e
de Canto da Escola de Música do
Espírito Santo. sediada em Vitória,
...e stado do Espírito Santo.
Art. 2°. Bate Decreto entrará em
vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilta, 17 de agosto de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO c.r .

1\Il~DICJ

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 69.0~3
AGÔSTO DE 1971

DE

17 ne

Autoriza a smoreea Brasileira ae Telecomunicações _. EMBRATEL a
aeemar o acôrdo aeunnooo de operação com o INTELSAT.

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe são con-

feridas pelo art. 81, item X, da Ccnstttuíçâo Federal, decreta:
Art. 1°. Fica a Emprêsa Brasüerra
de Telecomunicações - EMBRATEL,
autorizada a assinar o Acorde pera
cíonal do "Interriational 'I'elecommunícationa Satelite Conscrtíum - ...._
INTELSAT", aplicável a um sistema
comercial mundial de teleco.nunícações por satélites.
Art. 2.° O texto do Acôrdo operacional, referente ao art. I" e o apro .
vado pela Conferência de Plenípotenetários do INTELSAT, realizada em
Washington, no período de abril de1971 a maio de 1971.
Brasília, 17 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMiLIO G.

MJ::DIcr

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N° 69.084
AGÕSTO DE 1971

DE

17 na

Dispõe sôbre a sucessão do ConeeousNacional de Telecomunicações innto ao International Tetecomrnumications Satellite Consortzum pet':J.
Empresa Brasileira de Tetecomiuncccões ~ EMBRATEL, e da outa as:
providências.

O Presidente da República, USéLn ..
do das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constãàtnçac
Federal e tend em vista o -risposto
no artigo 165 do Decreto-lei n- 200.
de 25 de fevereiro de 1967 e Decreto
n.s 61.229, de 26 de agôsto de 1967.
decreta:
Art. 1.0 Fica designada a Emprêsa•.
Brasileira de Telecomunicações
EMBRATEL ~ para suceder o Conselho Nacionr ' de Telecomunicações.
CONTEL - do Mlmstérlo das Comunicações, corno órgão signatàrto do
"Acôrdo Especial de Operação", assinado em Washington, a 4 de feveretro de 1965, e do "Acôrdo Suplementar de Arbitragem", assinado emWashington, a 25 de abril de 1965.
que, junto com o "Acôrdo Provisório" assinado pelo Govêrno Brasüeiro em Washington, a 4 de fevereiro
de 1965. estabeleceram um regime
provisório aplicável a um Sistema
Comercial e Mundial de 'I'elecomunícações por Satélites.
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Parágrafo único. A sucessão de ctue
trata êste artigo se formalizará mediante têrmc em que constarão na
condições da transferência para a
EMBRATEL dos direitos e obrigações assumidas pelo CONTEL junto

ao Internatíonal Telecommunícattons
-Satellite Consortium -

INTELSAT.
Art. 2°. O Minlsterio das Re'a.çóes Exteriores, como depositário dos

Acôrdos a que se refere o artigo anterior. notificará ao Govêrno dos E'f>~
-tados Unidos da América da suces-

-são ora .íecretada, tão logo seja ela
formalizada.

de oficiais destacados para servirem
nas guarnições de Nítcróí e São Gonçalo, e Instalações de serventia cole..
tíva julgadas necessárias.
Art. 3°. zste Decreto entrara ern
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 17 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÊDICI
Orlando Geisel
Antônio Deitím Netto

Art. 3°. àste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, i", de agôsto de 1971;
da Independência e 83° da
República.

1500

EMÍLIO G.

Rygino C. Corsettt

AGÔSTO

AGÔSTo

DE 17 DE

DE 1971

outorga concessão à Fundação M arannenee de
Televisão Educativa,
para estabelecer, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão, uma esradiodifusão
de sons e
tação de
zmagens (televisão), com fins exclusivamente eauconoos,

MtnIcl

Mário Gibson Barboza

DECRETO N9 69.085

DECRETO NQ 69.086

DE

17

DE

DE 1971

Autoriza o Serviço do Patrimônto aa
União a aceitar a doação dos nnóueis que menciona, situados no E.'i~
tado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,

usan.ro

-da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e de
acôrdo com os artigos 1. 165 e 1, 180,
du Código Civil, decreta:

Art. 1°. Fica o Serviço do Patrr-mônío da União autorizado a acettar a doação que de acôrdo com o
Decreto-lei n- 240, de 1° de abril de
1970, alterado pelo de n- 303, de 18
de junho de 1970, e Decreto ri. ° 14.729
de 26 de junho de 1970, o Estado
do Rio de Janeiro quer fazer a üníao
Federal, dos imóveis situados na Rua
General Pereira da Silva ns , 30 e 42,
em Icaraí, Niterói, naquele Estado,
de acôrdo com os elementos constantes do processo protocolizado no Mtnistérto da Fazenda sob o n'' 62.026.
de 1970.
Art. 2°. Os imóveis reterrôos no
artigo anterior se destinam .0 ·1.180
do Ministério do Exército, 3, fim de
-nêles serem construídas residências

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição
e tendo em vista o disposto no
artigo 8Q, item XV, letra a, da mesma
Oonstitutçâo, e o que consta do Processo nv 13.952-66, do Ministério das
Comunicações, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão
à Fundação Maranhense de Televisão
Educativa, nos termos do artigo 14 do
Decreto-lei nv 236, de 28 de fevereiro
de 1967, € artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto IlO! 52.795, de 31 de
outubro de 1963, para instalar, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, sem direito de exclusividade,
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), com rins educativos, sem objetivo comercial, utízando o canal 2.
Parágrafo únco. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral do Ministério das Comunicações, e teverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da pubhcaçâo
deste Decreto, no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato da outorga.

ATOS

Art.

DO PODER EXECUTIVO

29 Revogam-se aS disposições

em contrário.

Brasília, 17 de agôsto de 1971;
1500 da Independência e 83Q da
República.
E:rvIÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsettt

DECRETO NQ 69.087 AGOSTO DE 1971

DE

18

De:

-Ccmceae à

Companhia Paulista de
Mineraçáo o direito de lavrar .zrgila refratária, no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
.81, Item III, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nv 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967.
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Companhia Paulista de Mineração concessão
para lavrar argila refratária em terrenos de propriedade da Oompantua
de Artmínístraçãc e Matérias Primas
São José, no lugar denominado Sitio
Silo José, distrito de Cascata, muni.cipio de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de dez
hectares, vinte e nove ares e cinqüenta centiares (10,2950 har , deümitada ~ 1)1' um polígono irregular, que
tem um vértice a cento e noventa e
sete metros e setenta e nove centímetros (197,79m), no rumo verdadci1'9 de cinqüenta e nove graus e cin.qüenta e sete minutos sudeste ....
(59"57, SE), do marco divisório número sessenta e seis (n.'! 66) dos E'stados de Minas Gerais J São Paulo e
os lados a partir dêsse vértice os se.guíntes comprimentos e rumos' verdadeiros: trinta e cinco metros (35m)
.sul (S); dez metros (10m) , oeste'
(W); setenta metros (70m) sul (S)·
trinta metros (30m), oeste (W); vin 2
te metros (20m), sul (S); dez met~·os (10m). oeste (W); quarenta e
CInco metros (45m), sul (8); vinte
metros (20m), oeste (W); trinta metros (30m) , sul (S); dez metros
Clüm) • oeste (W);
trinta metros
(30m), sul (S); dez metros (10m).
oeste (W); quarenta metros (40m).
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sul (8); vinte metros (2()m) oeste
(W); oitenta metros ((10m), sul (8)'
trinta metros (30mJ, e-sse (Wl; ~"t-'
zen tos e noventa metros (390m) sul
(8); duzentos e oitenta e cinco' metros (235m). leste (E); vinte metros
l20m), norte (N); dez metros
.
Clüm) , oeste (W); vinte metros
.
(20m), norte (N); dez metros (10m)
oeste (W); vinte metros (20m) nor~
te (N); dez metros (10m) , oeste
(W); vinte metros (20m), no~te (N);
dez metros (IOm) , oeste l W); vinte
metros (20m), norte (N); quinze
metros (l5m) , oeste (W)· vmte e cinco metros (25m), norte (N~,
sessenta metros (BOm), oeste (W);
vinte metros (20m), norte (N); vinte
metros (20m), oeste (W); quatrocentos e trinta metros (430m), norte
(N); vinte metros (20m), leste CE) ~
sessenta metros (BOm), norte (N) ;
vinte metros (20m), leste (E); sessenta e cinco metros (65m) , norte
(N); vinte e cinco metros (25m), leste
(E); quarenta metros (40m),
norte
(N); setenta e cmco metros (75m) ,
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n» 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica onrt-.
gado a recolher aos cofres públicos. na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, ao Estado e ao Munícipío em
cumprimento do disposto no Decretolei nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem :1 concessão para Áavrar será declara.. la caduca ou m.Ja,
na forma dos artigos 65 e 66 do ('6·
digo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vlzmnas
estão sujeitas às servidões de solo ~
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 ti'1 Código de )\1.[1neração.
Art. 5.Q A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
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transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento

b)

os de Revisor, EC-306, no mvel

19, a partir de 21 de outubro de 1909.

AGÔSTO DE 1971

inclusive para efeitos financeiros, de
acôrdo com o disposto no Decreto
n'' 67.269, de 24 de setembro de 1910.
Art. 4° As disposições dêste decreto
não homologam situação que, em faCE; de sindicância .JU inquérito admtnístratívo, venha a se revelar Uegat
ou contrária a normas admínísra-atavas- em vigor.
Art. 5° O órgão de pessoal competente apostilarà os títulos dos funcionários abrangidos por êste decreto,
expedindo portaria declaratória aos
que não os possuam.

Aptova o eaunuuiramenio dos eermso-

Art. 6° As despesas com e execução dêste decreto correrão à conta

Nacionat da produção Mineral, do
Mímstérto das Minas e Energia.
Art.

69 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
1509 da Independência
e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 69.088

DE

19 UI';

res da Agência Nacional, am[J~tT,'i.
dos pelo panigrato único do Aruao
23 da Lei n° 4.069, de 11 de innho
de 1962, e dá outras providências.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere _J artago 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no paragrafe único do artigo 23 da Lei numero 4.069, de 11 de Junho de 19õ~,
e o que consta dos processos rmmeTOS 924, 3.331 e 3.332, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoa!
Orvil, Decreta:
Art. 1° Fica aprovado, na forma
da tabela numérica e da relação nominal anexas, o enquadramento dos
servidores da Agência Nacional, amVarados pelo parágrafo único do artig.. 23 da Lei n- 4.069, de 11 de ]1]nho de 1962.
Parágrafo úníco . O enquadramento
D., que se refere êste artigo vigora, inclustve para efeitos financeiros, a
partir de 15 de junho de h,.,;
Art. 2° Os cargos e seus ocupante",
constantes dos anexos a que se retere
o artigo I'', não relacionados no Decreto no 60.490, de 14 de março de
1967, continuam a integrar o QUfl.,ctrv
de Pessoal - Parte Especial .- '.)0
Mmístério da Justiça, mantida '1 movimentação dos mesmos.
Art. 3 9 Os cargos a seguir indicados ficam reclassífícados, com seus
ocupantes, desta forma;
a) os de Redator, H:C-305, no mvel
2fJ, a partir de 29 de Junho de ::'~04,
com vigência financeira <:' contar -ta
I" de junho de 1964, de acôrdo curo
o artigo 9° da Lei n- 4,345, de 26 de
junho de 1964; e

dos créditos próprios da Agência Nacional, salvo quanto aos servidores
pertencentes ao Ministério da Justiça,
cujas despesas serão atendidas com
os recursos orçamentários dêsse Ministério.
Art. 7° 1l::ste decreto entrará em vtgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
150' da Independência e 83 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Leitão de Abreu

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 19 de
agôsto de 1971.
DECRETO

N.O 69.089
AGÔSTO DE 1971

DE

18

DE

Cimento
Concede à Companhia de
Portland Poty o direito de lavrar
tcetoríia no município de João Pessoa, 1'lstado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração),
alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada ;i Companhia de Cimento Portland Poty ccncessão para lavrar rosforita em terrenos de propriedade da Usina São José.
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no lugar denominado Engenho Utinga1 distrito de Conde. município ....e

.Joâo Pessoa, Estado da Paraíba. numa

área de cento e cinquenta e nove hectares, setenta e quatro ares e cínquenta e quatro centiares
(159.7454ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a quinhentos e cínquenta e um metros e sessenta centimetros (551.50m),
no rumo verdadeiro de cinquenta e
seis graus e vinte minutos noroeste
<56.° 20' NW), do marco de concreto
armado no local da antiga Casa Grande e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprrmentos e rumos
verdaceíros:
duzentos e noventa e
sete metros e oitenta e três centtmetros (297.83m). norte (N); trinta e
cinco metros (35m), leste (E): clnquenta e oito metros (58m). norte
(~); vinte metros (20m), leste (EJ:
trmta e dots metros (32m), norte NJ:
sessenta e cinco metros (65m) leste
(E); cento e quInze metros (Í15mr;
norte (N); trezentos e clnquenta metros (350m), leste (E); cento e oitenta e ctnco metros 1185m), sul (8);
trezentos e vinte metros (320m). íes
te (E); cento e sessenta e ctnco metros (l65m). sul (8); duzentos e setenta e sete metros e oitenta e três
centímetros (277,83m), leste (E); cento e vinte metros (120m), sul (8);
duzentos metros (200m). leste (E);
trezentos e oitenta e quatro metros
(384m). sul (S); noventa e oito metros (g8m), oeste (W); cento e setenta metros (170m) sul (8). ctnquenta e dois metros' (52ml '::leste
(W); noventa e um metros 191m) sul
(8); duzentos metros (200m), oeste
(W); trezentos e trinta e dois metros e oitenta e três centímetros
(332.83m), sul (8);
trlnta menos
(30m). oeste (W); quarenta e cínco
metros (45m), sul (8); setenta e quatro metros (74m) , oeste (W): cento
e vinte e cinco metros (125m), sut
(8); quatrocentos e um metros (401m)
oeste (W); cento e setenta metros
(170). norte (N); duzentos e oitenta
e cinco metros (285m), oeste (Wl;
cento e oitenta metros (180m). norte
(N); trezentos e doís metros e ottenta e três centímetros (302,83m), oeste
(W); setecentos e sessenta e cinco
metros (765m), norte (N); cento e
setenta e cinco metros (175m) leste
(E). Esta concessão ,§ outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 rjl)
Código de Mineração. além de outras

constantes do mes~o Código, não expressamente mencíonacaa neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro
de
Hl63 e da Resolução número 3 de 30
de abril de 1965 da Comíssâo Nacíonal de Energia 'Nuclear.
Aru. 2.° O concessionário rica obrrgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União. ao Estado e ao
Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgações que
lhe incumbem a concessão para lavrar. será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ:
digo de Mineração,
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá.
por titulo êste Decreto. que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia,
Art. 6.6 Revogam-se as dispostçôee
em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 19"a;
150.° da Independência e 83.° da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.° 69,090
AGÔSTO DE 1971

DE

18

DE

Concede à Companhia
Carbonifera
Saa Marcos S.A. o direito de lavrar
carvão mineral, no municipio
de
Crícíúma, Estado de Santa Cawrina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (CÓr::igõ· de
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Mineração).
alterado pelo Decreto1e1 número 318, de 14 de março de
1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada
Companhia Carbonifera São Marcos S.A.,

em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 ce outubro de -1969.
Art. 3.0 Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
concessão para lavrar carvão minelhe incumbem a concessão para laral em terrenos de propriedade de
vrar, será declarada caduca ou nula
Bernardo Ricken e outros no lugar
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
denominado Maracajá, distlito de
digo de Mineração.
Estado de Santa Catarina, numa área
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
Nova Veneza, município de Crtciúma,
estão sujeitas às servidões de solo e
de novecentos e sessenta e três hecsubsolo para fins de lavra, na forma
tares e onze ares. (963,llha.), delimido artigo 59 do Código de Mineratada por um polígono Irregular que
ção.
tem um vértice na confluência dos
Rios Mãe Luzia e Bangão e os lados
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
a partir dêsse vértice, os seguintes
por título êste Decreto, que será transcomprimentos e rumos verdadeiros:
crito no livro C - Registro dos Demil
duzentos e cínquenta metros
cretos de Lavra, do Departamento
(1.250m), norte (N); cinco mil meNacional da Produção Mineral,
do
tros (5.0DOm), oeste (W); dois mil
Ministério das Minas e Energia.
metros (2.000m), sul (S); quatro mil
Art. 6.0 Revogam-se as disposições
quatrocentos e sessenta metros .....
4.460m), este
(E); setenta metros- em contrário.
(70m), norte (N); trint,:, metros (30m),
Brasil1a, 18 de agôsto de 1971;
oeste (W); cento e oitenta
metros
150.0 da Independência e 83.0 da
USOm) , norte (N); setenta
metros
República.
(70m), este (E);
noventa
metros
EMÍLIO G. MÉDICI
(90m), norte (N); sessenta
metros
Antônio Dias Leite Júmor
(60m), oeste (W); cínquenta -netros
(50 metros), norte (N), (50 metros);
cínquenta metros (50 metros), oeste
DECRETO N.O 69.091
DE
18 DE
(W): cento e setenta metros (170),
AGÔSTO DE 1971
norte (N); cínquenta metros (50m J ,
este (E); cento e dez metros (110m),
duzentos metros (200m). este
(E),
Concede à Companhia
Carbonifera
São Marcos S.A. o direito de iavrar
cínquenta metros
(50m). sul (S);
carvão 'mineral, no munidpw
desetenta metros (70m) , este <E); trmCriciúma, Estado de Santa Catata metros (30m), sul (S); cem merina.
tros (lOOm), este (E), trinta metros
(30m), norte (N); cínquenta metros
O Presidente da República, usando
(50m). este (E): trinta metros (30m).
da atribuição que lhe confere o artinorte (N); setenta metros (70mi. este,
(E); cem metros (100m) , norte (N);
go 81, item lU, da Constituição, nos
setenta metros (70m), este (E). Esta
têrmos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
concessão é outorgada mediante as
Mineração).
alterado pelo Decretocondições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
lei número 318, de 14 de março ce
Mineração, além de outras constantes
1967. decreta:
do mesmo Código, não expressamente
Art. 1.0 Fica outorgada à Compamencionadas nêste Decreto.
nhia Carbonífera São Marcos S. A.
Paragrafo unico. Esta concessão
concessão para lavrar carvão mineral
Iíca sujeita às estipulações do Reguem terrenos de propriedade de Aulamento aprovado pelo Decreto núgusto Binato e outros, no lugar t"lemero 51. 726 de 19 de fevereiro
de
nominado Mãe Luzia,
distrito
de
1963 e da Resolução número 3 de 30
Nova Veneza município de Crtcíúma,
de abril de 1~65, da Comíssào NacíoEstado de santa Catarina, numa área
na] de Energia Nuclear.
de trezentos e cinqüenta e sete
.
hectares e trinta e cinco ares .,
.
Art. 2.0 O concessionário fica obri(357,35 ha.) , delimitada por um poligado a recolher aos cofres públicos,
gano irregular, que tem um vértice a
na forma da Lei, os tributos devidos
sete mil novecentos e oitenta metros
à União, ao Estado e ao Mumcíplc
à
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(7.980m) no rumo verdadeiro de vinte e quatro graus e trinta e dois minutos noroeste (24.°32' NWl, da confluência dos rios Mãe Luzia e Bangão :
e os lados a partir dêsse vértice 05
seguintes comprimentos e rumos ver
dadeíros: mil seiscentos e vinte metros (1. 620m), oeste (W'r ; dois mil e
setecentos metros (2.700m), norte (N.l;
cem metros Clüum) , leste (E);· cem
metros (100m), sul (S); quinhentos e
trinta metros (530m), leste tE); cento e sessenta metros (160m), sul (8);
duzentos e vinte metros (220m I, leste
(E); duzentos metros (200m), sul (S);
cento e cinqüenta metros (150m),
leste (E); trezentos e cínquenta metros (350m), sul (S); seiscentos metros (600m), leste (E); cento e ..inqüenta metros (150m), sul (S); cento
e cinqüenta metros (150m), leste (E);
quatrocentos e oitenta metros (430m),
sul (S); cento e trinta metros U:JOm),
oeste (W);
cento e vinte
metros
(120m), sul (8); trezentos
metros
(300m), oeste (W); seiscentos metros
(600m), sul (S): cento e setenta metros (l70m). leste (E); cento €. emqüenta metros Clõüm) , su: (S,; duzentos metros (200m), leste (E): trezentos metros (300m), sul (8); setenta metros (70m), oeste (W); noventa
metros (90m), sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código ce Mineração, além de outras constantes do
mesmo
Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto I,Úmero 51.726 de 19 de fevereiro
de
1963 e da Resolução número 3 de 30
de abril de 1965, da Comissão Nactonal de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao
Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concesslonárrc
não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do ':::6digo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá

por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C ~- Registro dos Decretos de Lavra, do Departamen'.o
Nacional da Produção Mineral
do
MInistério; das Minas e Energia.
Art. 6.<' Revogam-se as disposicões

em contrário.

Brasília, 18 de agôsto ele 1971;
150.u da Independência e 83.° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Jicnior

DECRETO

N.o

69.092

AGÔSTO DE

DE

18 as:

1971

Concede à emprêsa MINEBRA - Minérios Brasileiros S.A., Mineraçâo
e Industrialização o direito de la-vrar dolomita, no municipzo de Miracatú, Estado de São Paulo.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artí-.
go 81. item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de.
Mineração),
alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada J, emprêsa
MINEBRA - Minérios Brasileiros
S.A.
Mineração e Industrialização
concéssão para lavrar doíomíta em
terrenos
de propriedade de Lauro
Morandl, no lugar denominado Fazenda Taquaraçu, distrito e munícípio de Miracatú, Estado de São Paulonuma área de oito hectares, trinta e
dois ares e cínquenta centtares
(83250 ha.r delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a oitocentos e oitenta e quatro metros (884m), no rumo verdadeiro de
sessenta e quatro graus e quarenta e
três minutos noroeste ({W'43' NW),
do marco colocado no entroncamento
ca estrada estadual Bíguá ~ Iguape
com a estrada de acesso a mma e os'
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadei-
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r~s: sessenta metros (ôüm) , oeste (W);
.trmta metros (30m), norte (N); sessenta metros C60m), oeste (W'): trm-

ta metros (30m), norte (N), sessenta

metros (60m), oeste (W); trmta metros (30m); norte (E) sessenta metros (60m); oeste (VI); dez metros
Güm) , norte (N); vinte e cinco metros (25m);
oeste (W); dez metros
Clüm) , norte (N); vinte metros (20m)

oeste
(N);

vinte metros (20m), noft~
quarenta metros (40rm oeste

(W);

(W); trinta-metros (30m), norte (N);

sessenta metros
(60m) , oeste (W)·
cínquenta metros (50m). norte (N);
noventa e cmco metros (95ro) oeste
(W); noventa metros (gOro)' norte
(N);
quatrocentos e vinte 'metros
(420m). leste (E); cento e quarenta
metros (140m), sul (8); trinta e nove
metros (39m), leste (E); cem metros
(100m). sul (S); vinte e um metros
(21m), leste (E); sessenta metros
(60m) sul (S). Esta concessão
outorgada mediante as condlçôes constantes dos artigos 44 47 e suas alineas
e 51 do Código de' Míneraçâo além
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução número 3· de 30
~~l a~~ilE~~r~I~5'N~~le~~~iSsã'J Nactoé

Art. 2.0 O concessionário fica obrl-gado a recolher aos cofres públicos
na forma da Lei, os tributos devidos
.à União, ~o Estado e .ao Municipio
em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
.cumprír qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ-'
digo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vízlnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
'subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Minera-ção.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título êste Decreto que será transcrtto no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral
elo
.Ministério das Minas e Energia.'

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias

DECRETO

N9

r-ene

Júnior

69.093 1971

DE

18

DE

AGÔSTO DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento,
agora transformado em Faculdade
de Psicologia da pontifícia Universidade Católica de S. Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ttr, da Constltuiçào, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE número 1.311-68, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :li: concedido reconhecimento ao Curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de São Bento, da Pontifícia Uníversidade Católica de São Paulo, agora
transformado em Faculdade de Psicologia do Centro de Ciências HUmanas da mesma Uníverstdade, mantido
pela Fundação São Paulo, sediada na
Capital do Estado de São Paulo .
Art. 29 ürste Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.094 AGÔSTO DE 1971

DE

18

DE

Declara de utilidade pública a orçomização de Auxílio Fraterno, "O.A.F.
do Recife" com sede em Recife, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

go 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 5.071, de 1966, decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade pública nos termos do artigo 1° da Lei
n" 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Organização de Auxílio Fraterno, "O.A.F.
do Recife", com sede em Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2° ~ste Decreto entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971:
150" da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MtDICl

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.095 AGÔSTO

DE 18 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública o Hospttal de Caridade São Vicente de
Paulo, com sede em Quatiguá, Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 27.538, de 1970, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo l° da Lei
o- 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo Iodo Regulamento aprovado pelo Decreto número
5~.517, de 2 de maio de 1961, o Hospítal de Caridade São Vicente de
Paulo, com sede em Quatiguâ, Estado
do Paraná.
Art. 2° âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971:
150" da Independência e 83° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
DECRETO N° 69.096 AGÔSTO

DE

18 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública o Patronato São Benedito, com sede em Pedreiras, Estado do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
SI, item lII, da Constituição e aten-
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dendo ao que consta do Processo M.J.
8.117, de 1970, decreta:

Art. 1" E' declarado de utilldade pública, nos têrmos do artigo 1" da LeI
n- 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Patronato São Benedito, com sede em Pedreiras, Estado do Maranhão.
Art. 2° reste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
DECRETe N.O 69.097 - DE 18 DE
AGÔSTO DE 1971

Altera o Decreto n:« 64.298, -de L" de
abril te 1969, que aprovou o Quadro Único de Pessotü da Universidade Federal de Pernambuco e dá
outras providências.

O Presidente da República usando
das atribuições que 'lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista o que dispõe o artigo 56 da Lei n.s 3.780, de 12 de
julh ~ de 1960, decreta:
Art. 1.0 Pica alterado, na forma do
anexo ° Decreto n.v 64.298, de Lv
de abril de 1969, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, a fim de
reestruturar cargos de provimento
em comissão e funções gratificadas,
em atendimento à reforma universitária e administrativa, aprovada pelo
Decreto n.v 62.493, de 1.0 de abril
de 1968.
Art. 2.° Em decorrência do disposto
no artigo 20 da Lei n.s 4.863, de 29
de novembro de 1965, artigo 31 do
Decreto-lei n.v 81, de 21 de dezembro
de 1966 e artigo 3.° do Decreto-lei
n.« 1.121, de 31 de agôsto de 1970,

fica retificado o Estatuto da trntversidade para consignar que, além das
atribuições estatutárias e regimentais,
compete, ainda, ao Vice-Reitor a supervisão e coordenação administrativa da Universidade.
Art. 3.° A Divisão de Pessoa] da
Universidade Federal de Pernambuco, por fôrça da aplicação do artigo
5.° do Decreto n.s 67.326, de 5 de ou-
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tubro de 1970, que dispõe sõbre o
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), fica trans-

formada em Departamento de Pessoal, diretamente subordinado ao
Reitor, integrado da Divisão de Legislação e Contrôle de Cargos e Empregos e da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento, conforme consta do
Anexo.
Art. 4.° O Departamento de Pessoa l da Universidade aposttlará os
títulos dos servidores cujos cargos e

funções sofreram alteração por fôrça
dêste Decreto.

Art. 5." A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com 05
recursos próprios da Universidade.

Art.

6.° üiete Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga das as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto de 1971;
1e-O.'? da Independência e 835' do,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.098 -

DE 18 DE

AGÔSTO DE 1971

Declara de utilidade pública a Pia
Instituição Pedro Chaves Barce~os,
com sede em Pôrto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da ati-ínuiçâo que lhe confere o artigo
81, item 111. da Constituição e atendendo aO que consta (lo Processe j\:.J
60.241, de 1967, decreta:
Art. 1'? E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Leí nv 91 de 28 de agôsto de 1935,
combinado com c artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a Pia
Instituição Pedro Chaves Barcelos,
cem sede em pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2Q "Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de agôsto
de 1971;
150 0 da Independência e ::130 da
República.

o anexo mencionado no art. I\' foi
publicado no D.a. de 19-8-71.
DECRETO N° 69.099 -- DE 19

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DE' AGÔSTO DE

1971

Altera o Reçnuametito do Código Nacional de Trânsito

a Presidente da Repúblíoa, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. l° O § 2Q do artigo 122 do Regulamento do Código Nacional de
Transito, aprovado pelo Decreto n« 62.127, de 16 de janeiro de 1968, e alterado pelo Decreto no 66.199, de 12 de fevereiro de 1970, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 122.
§ 2° O registro de biciclos e triciclos motorizados Iar-se-á, em
cada munícipio, com a. composição de cinco caracteres divididos em
dois grupos, a saber:
I ~ Primeiro grupo: composto de dois caracteres, resultantes
de arranjo, com repetição de vinte e cinco letras, duas a duas, conforme anexo V do presente Regulamento;
II ~ Segundo grupo: composto de um número de três algarismos".
Art. 2° O modêlo de placa constante do número 2 do Anexo III do
Regulamento do Código Nacional de Trânsito fica substituído pelo que
acompanha o presente Decreto.
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Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de agosto de 1971; 150Q da Independência e 839 da República.
l!;MÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

ANEXO III

2)

Os biciclos e triciclos motorizados terão apenas placa traseira
com
côres iguais ás previstas no item 1 do presente Anexo, obedecendo
entretanto às seguintes dimensões e formas:

~~~========~

DECRETO

N~

69.100 -

DE

19

DE

AGOS'rO DE 1971

íceaistrioui, com a respecttoa. ccuium..
te, cargo do Mínisterto das Minas e
Energia para o Ministério do Trabalho e Pretnâêncià Social, e dá
outras providências.

o Presidente-da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item Ill, da Constituição e
teneto em vista o disposto no artigo 99,
§ 29 , do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967_ decreta:
Art. 19 Fica redistrlbuído, com d,
respectiva ocupante, 1 {um) cargo de
Oficial de Administração, código
AF-20l.14.B, ocupado por 'I'ereztnha
Fernandes Dutra de Souza, integrante
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério das Minas e

Energta, para iguais Quadro e Parte
eto Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2° A redistribuição de que trata.
êete Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, Inquerito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor ,
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério das Minas e Energia remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto ao
do Ministério do Trabalho e Prevídêncta Social, o assentamento individual da servidora mencionada no
art. 19.
Art. 4Q A ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
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órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério do Trabalho e Prevídênela Social consigne os recursos neceesárros ao pagamento da despesa resultante do cumprimento do disposto
neste ato.
Art. 5° mstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília. 19 de agôsto de 1971;
I50!? da Independência é 839 d.a
República.
EMÍLIO G. MÉDIO

Júlio Barata
Antônio Dias Leite Jtmíor

DECRETO N° 69.101 AGÔSTO DE 1971

DE

19

DE

Dispõe sôbre alteração do enquuüramento de servidores da comssouo
Nacional de Energia Nuclear e·--drt
outras prooiâencias,

O Presidente da República, usa.n.
do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item rn, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 190<l;
no § 1° do artigo 4° da Lei n'' 4.345,
de 26 de junho de 1964; na Lei número 4.723, _de 9 de julho de 1965, e
o que consta ias Processos números
2.599, de 1963; 9.752, de 1964; 1.~l67.
de 1965; 5.298, de 1968 e 4.116, de
1970. do Departamento Administrati vo do Pessoal Civil, decreta:
Art. F. Fica alterado na forma da

re-ação nominal anexa, o enquadramento dos servidores da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, amparados pele parágrafo único do artigc 23 da Lei n- 4.069, de 11 de JUnho de 1962, aprovado pelo Decrero
n- 63.308, de 27 de setembro de H168,
e modificado pelo de nv 65.675, de
29 de outubro de 1969.
Art. 2°. A partir de 19 de setembro
d(;. 1962, data da vigência da Lei núrr.ero 4.118, de 27 de agôsto de 19ô2,
que transformou a Comissão Nactonal de Energia Nuclear em autarquia.
fica criada a classe de Pesquisador.
T(;-1.501.17.A, em que são transformados, com seus ocupantes, os cargos de Assessor de Eletrônica. CT~
110.17.A, nos quais foram enquadrados Edgar Meyer, Marieta Maria de
Camargo Mattos a Pedro Leão Barcellos Leite.

Art. 3°. Os cargos abaixo retoc-onados ficam reclassiflcados, com seus
ocupantes, na forma a seguir indicada:
I - A partir de 29 de junno de
1964. com efeitos financeiros a contaa de 1° de junho de 1964, no mvel
22, os cargos de Professor de Ensroo
Superior, EC-502, de acôrdc com (l
§ 1° do artigo 4° da Leí n- 4.34.5, de
26 de junr ") de 196~;
TI - A partir de 14 de julho de
1965, inclusive para efeitos ftnanrv-íros de acôrdo com a Lei n'' 4.723.
de 9 de julho de 1965;
a) na classe de Pesquisador em Fisrca, TC-l.501.20.A, 0.'5 cargos de que
trata o artigo 2°;
b) na classe
de Pesquisador em
Química, TC ·1.501.20.A. os cargos de
~l.i.lmi,'o, TC-202.20.A, a que se rete .
re o artigo 4° do Decreto ns 63.303,
de 27 de setembro de 1968; e
c) na classe de Pesquisador em
Geologia. TC-1.501.20.A, os cargos de
Geólogo. TC-404. 20. A. a que tamuém
se refere o artigo 4° do Decreto número 63.308, de 1968.
Art. 4°. Na execução dêste Decret.('l aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n- 63.308, de 27
de setembro de 1968.
Art. 5°. aste Decreto entrará em
vigor ria data da sua publicação r~
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de agôsto de H)71;
150° da Independência e 33° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite JÚn'1OT

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 20-8-71.
DECRETO

NQ

69.102 DE 1971

DE

19

DE

AGOSTO

Fixa a Juriniição das Auditorias da
3n Circunscrição Judiciária Militar
(Rio Grande do Sul).

O Presidente da República, usando
das atrfbíuçôes que lhe confere o artigo 81, inciso UI, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no paragrafo 2<;1 do artigo 3<;1 do Decreto-lei
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n'' 1',003, de 21 de outubro de 1969
(Lei da Organização Judiciária Militar), modificado pela Lei nc 5.661.
de 16 de junho de 1971, decreta:
Art. 19 A jurisdição da 3n Circunscrição Judiciária Militar, que compreende, para efeito da administração da Justiça Militar,
território do
Estado do Rio Grande do Sul, divide-se pelas três Anditorias, da forma

°

seguinte:
I - A 1n Auditoria, con. sede em
Pôrto Alegre, tem jurisdição na Marinha e na Aeronáutica em todo o
Estado, e no Exército, nos seguintes
municípios:
Alvorada, Anta Gorda, Antônio Prado, Arroio do Melo, Arroio dos Ratos,
Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves,
Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Butiá, Cachoeirinha, Camaquâ, Cambará do Sul, Campo Bom, Canela, Canoas; Carlos Barbosa, Caxias do Sul,
cruzeiro do Sul, Dois Irmãos, Don
Feliciano, Encantado, Encruzilhada do
Sul, Esmeralda, Estância Velha, Esteio, Estrêla, Farroupilha, Feliz, Flôres da Cunr.a,
Garibaldi, General
Câmara, Gramado, Gravataí, Guaíba,
Guaporé, Ibiraiaras, Igrejinha, Ilópotis, Ivoti, Lajeado, Lagoa Vermelha,
Montenegro, Mostardas, Muçum. Nova
Araçá, Nova Bassano, Nova Bréscía,
Nova Petrópolis. Nova Prata, Nôvo
Hamburgo. Osório, Parai, Portão, Pôrto Alegre, Putinga, Roca Sales, Rolante, Salvador do Sul, Santo Antonio
da Patrulha, São Francisco de Paula,
Báo Jerônimo, São Leopoldo,
São
Marcos, São Sebastião do Cai, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Tapes, Tauuara. 'I'aquart, Torres, Tramandal,
Três Garôas, Triunfo, Vacaria, Venâncio Aires, veranópolls, Viamão, Vista
Alegre, e os que surgirem por desmembramento dêstes.
Ir - A 2~ Audítorta, com sede em
Bagé, tem jurisdição privativa do
Exército, nos seguintes munícípíos:
Alegrete, Arroio Grande, Bage, Caçapava do Sul, Cacequi, Oangaçú,
Don Pedrito, Herval, Itaqui, .Iaguarão. Lavras do Sul, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Píratiní.
Quaraí, Rio Grande, Rosário do Sul,
Santa Vitória do Palmar, Santana da
Boa Vista, Santana do Livramento,
São Francisco de Assis, São Gabriel,
São José do Norte, São Lourenço do
Sul, Urugualana, e os que surgtrem
por desmembramento dêstes.

27'7

III - A g« Aditoria, com sede em
Santa Maria, tem jurisdição privativa
do rexerctto.' nos seguintes municípíos:

Agudo, Ajuricaba, Alecrim, Alpestre, Aratiba, Arroio do Tigre, Arvoreztnha, Augusto Pestana, Barão de Cotegipe, Barracão, Barros Casal, Boa
Vista do Buricá, Boçoroca, Braga, Cachoeira do Sul, Cacique Doble, Caibatê, Caiçara, Campina das Missões,
Campinas do Sul, Campo Nôvo, Oandelarta. Cândido Godoi. Caràzinho,
Casca, Catuípe. Cêrro Largo, Chapada,
Chiapeta, Ciriaco, Colorado, Condor,
Constantdna, Coronel Bicaco, Críciumal, Cruz Alta, Dona Francisca, David Canabarro, Erval Grande, Erval
seco. Erechim, Espumoso, Faxinal do
Soturno, Fontoura Xavier, Formiguetro, Frederico Westphalen, Gaurama,
General Vargas, Getúlio Vargas, Gtruá. Guarani das Missões, Horizontina, Humaità, Ibiaçá, Ibírubá, Ijut,
Independência, Irat, Itatiba do SUl,
Jacutinga Jaguari, Julio de Oastilhos,
Liberato Salzano, Machadinha, Marau, Marcelmo Ramos, Mariano Moro,
Mata, Maximiliano de Almeida, Mlraguai, Não-Me-Toque, Nonoaí, NOva
Palma, Paim Filho, Palmeira dai;
Missões, Palmitinho, Panambi, Passe
Fundo, Pejuçara, Planalto, Põrto Lucena, Pôrto Xavier, Redentora, Restinga Sêca, Rio Pardo, Rodeio Bonito,
Ronda Alta, Rondinha, Roque Gonzales, Sananduva, Santa Bárbara do
Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, Santo Angelo, Santo Antônio das Missões, Santo Augusto, Santo Cristo, Bào Borja,
São José do Ouro. São Luiz Gonzaga,
São Martinho, São Nicolau, São Paulo
das Missões, Sâo Pedro do Sul, São
Sepé, São Valentim, Sarandí, Seberr.
Selbach, Serafina Corrêa, Sertão, Sevenano de Almeida, Silveira Martins,
Sobradinho, Soledade, Tapejara, Tapera, Tenente Portela, Três de Maio,
Três Passos, Tucunduva, Tupancíretã,
Tuparendí, Vera Cruz, Viaduto, VIcente Dutra, Victor Graeíf, e os que
surgirem por desmembramento dêstes.
Art. 29 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de agôstc de 1971 ;
150Çl da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 69.103 -

DE

23

DE AGÔSTO DE

1971

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal,

e

dá

outras -prouiáõncíos,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, de, Constltuíção. e tendo em vista o disposto no artigo 20 da Lei n" 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo De-

creto n" 48.921, de 8 de setembro de 1960 e no artigo 14 da Lei número
5.536 de 21 de novembro de 1&62, oecreta:

Art. L' Pica alterado, nu forma do Anexo, que constitui parte integrante deste Decreto o QuadlO de Pessoal do Departamento de Polícia
Federal, elaborado em cumptnne-nto ao díspostc nas Leis ns. 4.483, de
10 de novembro de lf\(j4 e 4.812:, de 25 de outubro 'de 1965 e aprovado
pelo Decreto n- 57.351, de 26 oe novembro de 196'5 modificado pelos Decretos ns. 58.196, de 15 de abril de 1966, 6?612, de 13 de novembro de
1968, 65.850, de 11 de dezembro de 1969, 66.481, de 23 de abril de 1970
e 67.002, de 6 de agôstc de 1970. para fundir a Parte Especial com a Parte Permanente, e corrigir a prcpotcíonalídade das respectivas séries de
classes, de conformidade com (1 que dispõe v artigo 20 da Lei n'' 3.780,
de 12 de julho de 1960.
Art. 2' Ficam classificados nos níveis 20 A e 21.B, na forma do anexo, os atuais cargos de 'I'ecníco de Censura do Departamento de Poliela Pedera., níveis 17.A e 18.n. respectivamente, resultantes da transformação cíeterrr-mada pelo artigo 14 da Lei n- 5.536, de 21 de novembro de 1968.
Parágrafo único. A claseífrcaçãc dos cargos a que se refere êste artigo e os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de seus
ocupantes vigoram a partir de 22 de novembro de 1963, salvo quant-o aos
provimentos efetuados pcstertormer-te a essa data.
Art. 3° O órgão de pessoal 60 Departamento de Polícia
apostr.ará os t.ít.utos dos tuncior-ár-íos abrangidos por es .e Decrete.

Federal

Art 4° A despesa com a execução dêste Decreto será atendida com
os recursos próprios do Departamento de Polícia Federal.
Art 5° f:ste Decrete entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de agôstc ce 1871; 150° da Independência e 83" da República.
EMÍLIO G.

MÉDItI

Alfredo b'1lzaid
O ane-xo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 25-8-71.

DECRETO

N°

69.104 -

DE

23

DE

AGOSTO DE 1971

Retifica o Decreto n° 65.854, de 11 de
dezembro de 1969.

o

Presidente da República, usando
das atrfbuiçôes que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto no Decreta-

lei n° 299, de 28 de fevereiro de 1967.
e o que consta do Processo n'' 19.249,
de 1971, do Ministério da Justiça, decreta:
Art. 1° Fica retificada, na confor-.
midade do quadro numérico e relação
nominal, em anexos, a partir da vigência do Decreto-lei número 299, de
28 de fevereiro de 1967, a reclassifica-

ATOS
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dos cargos integrantes do Grupo
Ocupacional P-1700 - Medicina, P'armacia e Odontologia, do Quadro de
Pessoal - Partes Permanente e Buplemontar do Ministério da Justiça, que
constituem o Anexo III do Decreto n''
65.854, de 11 de dezembro de 1969,
para atendimento do disposto no artigo 2° do Decreto n'' 68.608, de 11 de
maio de 1971.

ção

Art. 2° A alteração de enquadramenta ora aprovada não homologa situação funcional que, em virtude de
denúncia, sindicância ou inquérito administrativo, seja considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal do Ministério da Justiça apostilará o titulo
do funcionário abrangido por êste Decreto.
Art. 4° A despesa decorrente dn
execução dêste Decreto será atendida
pelos recursos orçamentários próprios
do Ministério da Justiça.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de agôsto de 1971:
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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cargos em comissão integrantes do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura, resultante da adaptação à organização Admíníatratíva estabelecida
pelo Decreto n° 68.594, de 6 de maio
de 1971.
Art. 2° A Divisão do Pessoal do Mirríster!o da Agricultura passa a dencminar-se Departamento do Pessoal,
subordinado diretamente ao Ministro
da Agricultura.
Art. :io O atual cargo de provimento em comissão de Diretor da Dívísão do Pessoal, símbolo 4-C, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Mimstérío da Agricultura, fica
transformado em Diretor-Geral do
Departamento do Pessoal, símbolo
l-C.
__ o

Art. 4° A transformação em cargos
em comissão das funções gratificadas
relacionadas no anexo, criadas pelo
Decreto n'' 53.774, de 20 de março de
1964, somente se efetivará com a publicação dos respectivos atos de provime!1to, mantido, até então, o preenchimento das funções gratíflcadas
constantes da situação anterior da tabela aprovada par êste Decreto.
Art. 5° O custeio das medidas de
que trata o presente Decreto contanuará a ser atendido pelos recursoorçamentários próprios do Ministério
da, Agricultura.
Art. 6° Este Decreto entrará em ,'i-

Os anexos mencionados no art. 10
foram publicados no D. O. de 25 de
agôsto de 1971.
DECRETO N° 69.105 AGÔSTO DE 1971

EXECUTli10

PODER

DE

23

DE

Recuiesittca cargos em comissão, altera a sua denominação e transforma junçf>es gratificadas em cargo,';
em comissào no Quadro de Pessoal
do Ministério da Agricultura, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artdgo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 181, itens L,
Ir e IH, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos

gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em cont.rarro .
Brasília, 23 de agôsto de 1971:
150° da Independência
República.

e

83°

da

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cime Lima

O anexo mencionado no art. 10 foi
publicado no D.O. de 25-8-71.

DECRETO N" 69.106
AGÔSTO DE 1971

DE

23

DE

Declara de utilidade pública a Escola de Menores São Vicente de Paulo, com sede em Antõnto Carlos,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lha confere o ar-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo MJ 5.891; de 1971, decreta:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo
1" da Lei 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o artigo 1" do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961, a Escola de Menores São Vicente de Paulo, com sede em Antônio Carlos, Estado de .l.v:Iinas Gerais.
Art. 2°. 1!:ste Decrete entrará em
vigor na data de oua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1971;
da Independência e 830 da
República.
150 0

EMÍLIO G. MÉDICI

Aitrc-co Buzaid

DECRETO N° 69.107 -

DE

23 DE

AGÔSTO DE 1971
Declara de utilidade pública o Ginásio São Vicente de Paulo, com sede
em Bom Jesus da Lapa, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 37.985, de 1970, decreta:
Art. 1° Él declarado de utílidade pública, nos têrmos do artigo lo da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto n- 50.517,
DECRETO N9 69.109 -

de 2 de maio de 1961, o Ginásio São
Vicente de Paulo, com sede em Bom
Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 20 üste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1971;
1500
da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N" 69.108 DE
AGÔSTO DE 1971

23 DE

Declara de uWidade pública o
La"
Conceição, com
Escola Imaculada
sede em Descalvado, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 35.116, de 1970, decreta:
Art. 10 f: declarado de utilidade pública, nos têrmos do artigo 10 da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, comernado com o artigo lo do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Lar Escola
Imaculada Conceição, com sede em
Descalvado, Estado de São Paulo.
Art. 2" :t;:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agôsto de 1971;
1500
da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DE

23 DE AGÔSTO DE 1971

Abre ao M[,nistério do Planejamento e Coorâenaçõo Geral em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 1. 786.800,00, para refôrça de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Diretoria de
Administração e Divisão de Segurança e Informações, o crédito suplemen-
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tal' no valor de Crg 1.786.800,00 (hum milhão, setecentos e oitenta e seis

mil e oitocentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias con-

signadas ao subanexo 23.00, a saber:
23.00 -

MINISTI:RIO DO PLANEJAMENTO E
COORDENAQAO GERAL

23.01 23.01.01.04.2.001 3.1.1.1 01 02 3.2.5. O 23.01.01.08.2.002 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . . .
.
Contribuições de Previdência Social. .
Coordenação da Reforma Administrativa

3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.5. O - Contribuições de Previdência SociaL .
23.02 - Secretaria Geral
~3 02.01.01.2.003 - Cooperação Econômica e Técnica Internacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . . . .
,
.
3.2.5.0 - Contribuições de. Previdência Social
.
23.02.01.04.2.004 - Missões Oficiais no Exterior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
~3.02 01.08.2.005 Coordenação e Planejamento Geral, Seteríal e Intersetorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . . . ..
.
3.2.5. O
Contribuições de Previdência Social
.
23.02.01.08.2.006 - Coordenação e Supervisão da Programação Orçamentária
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social.
.
23.04 - Diretoria de Admínístraçào
23.04.01.01.2.012 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1
02
3.2.5. O
23.05
23.05.01.07.2.013

-

-

3.1.1.1 01 02 3.2.5. O -

23.06 23 06.08.09.2.014 3.1.1.1 02 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . ..
Contribuições de Previdência Social
Inspetoria Geral de Finanças
Fiscalização e Controle Financeiro

..

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . . _
.
Contribuições de previdência Scciaí .
.
Divisão de segurança e Informações
Assessoria Relacionada à segurança PÚblica
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . ..
..
Contribuições de Previdência Social
.

TOTAL

..

c-s

1,00

18.780
312.530
21.110

128.580
24.860

37.100

4.080
12.500

11.590
176.540
25.090

835.000
24.610

426.680

115.800

6.000

66.970
3.700

27.590
7.690
1. 786.800
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Art. 2'" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao suoanexo 28.00, a saber:
eis 1,OU
28.00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
itecursos sob
Supervísác do Mírrístérto
28.02
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto
"8.02.18.00.1.024
1. 786.800
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
1. 786.800

TOTAL . .

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 23 de agôsto de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Reputníca .
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v euoso

DECRETO N9 69.110 AGÔSTO DE 1971

DE

24

I?E

Altera os Decretos que menciona e da
outras providências

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o <1.1'tigo 81, item lII, da Constituição, c
tendo em vista o artigo 56 da Lei nv
3.780, de 12 .'~ julho de 1960, e o que
consta do Processo nc 3.728. de ·9'7l,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Oi vil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
dos anexos, as relações nominais une
acompanham os Decretos números
52.257-A. de 15 de julho de 1963.
61.422, de 2 de outubro de 1967,64.~31.
de 25 de fevereiro de 1969, e 66.553,
de 11 de maio de 1970, que abrangem
as partes permanente e especial do
Quadro de Pessoal do extinto Serviço
de Alimentação da Previdência Social.
a fim de serem sanadas Incorreçoea
havidas no respectivo processamento
l-' corrigidas omissões de enquadrandos.
Parágrafo único. Em decorrência Ü:J
disposto neste artigo, ficam revistos
ce quantitativos das séries de classes
e classes singulares abrangidas,
regtstradas nos anexos aprovados pelos
diplomas mencionados.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes da
retificação de que trata o artigo 19 3Uw

os previstos no Anexo I da Lei -úme1'0 3.780, de 12 de julho de 1960, reajustados por leis pcatertores .
Art. 39 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto Vigoram:
a) a partir de 19 de julho de 19110.
para o pessoal abrangido pelo artigo
19 da Lei n? 3.780, de 12 de julho de
1960;
b) a partir de 6 de outubro de 19t1l,
para o pessoal beneficiado pelo artigo
29 da Lei nv 3.967, de 5 de outubro
de 1961;
c) a partir de 15 de junho de 19t12,
para o :,Jes,'m8.1 beneficiado pelo paragrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962;
d) a partir de 19 de junho de 19ô4,
para os be-v-üciados pelo artigo 9° da
Lei nv 4.3'15, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. A despesa a que
se refere êste artigo será atendida pelas dotações próprias dos órgãos para
os ouais foram distribuídos os servidores constantes das relações nomrnaís anexas, na forma do artdgc 5"'.
§§ 19 e 69, do Decreto-lei no 224, de
28 de fevereiro de 1967.
Art. 49 O disposto neste Decreto nà-r
homologa situações funcionais que, am
virtude de sindicância ou inquérito
administrativo. venham a ser r-onaiueradas nulas, ilegais ou contrari-es as
normas administrativas em vígor ,

ATOS

DO

PODER

Art. 59 Os órgãos de pessoal respectivos apostdlarão os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
expedirão atos declaratórios das Sl-·
tuaçôes dos mencionados servidores,
com observância do disposto no artigo
99 da Emenda Constitucional no 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 69 üste Decreto entrará .... m Vl·
gor na data de sua publicação, revogadas as dísj.osíções em contrário.
Brasília, 24 de agôsto de 1971;
839 da
1509 da Independência e
República.
~ÍLIO

C1. ~ÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 25 de
agôsto de 1971.
DECRETO N9 69.111
AGÔSTO DE 1971

DE

24

DE

Redistribui,
com
os
respectivos
ocupantes, cargos do Ministério das
Relações Exteriores para o Quadro
de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições 1U2 lhe confere c 8.1'tigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
39 da Lei nc 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. 19 Ficam redistrfbuídos, com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Mínístérío Público Federal, com lotação
no Estado da Guanabara, os seguintes
cargos integrantes do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, mantido o regime jurídico dos
servidores:
a) da Parte Permanente:
1 (um) cargo de Telefonista, código CT-214. 7 .B, ocupado por Alice de
Araújo Vignolles;
b) da Parte Especial (Lei 4.069-62)
1 (um) cargo do Datilógrafo, código AF-503. 7, A, ocupado por Elza do
Carmo Guerra;
2 (dois) cargos de Escrevente-datilógrafo, código
AF-20~. 7, ocupados

Execurrvo
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por Paulo Alves Ribeiro e Sebastião
Gonçalves Soares da costa;
c) da Parte Especial (Lei 3.967-61)
1 (um) cargo de Escriturário, código AF-2ü2 .10. B, ocupado por Maria
Artazu Moraes de Oliveira.
Art. 29 O disposto neste decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito adminístrativo ou revisão de enquadramento,
venha ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores remeterá ao da Procuradoria Geral da
República, no
prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de publicação
dêste decreto, os assentamentos individuais dos servidores mencionados no
artigo 1Q.
Art. 4° Os ocnnantes dos cargos ora.
redistribuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Minístér!o Público Federal consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes
do
cumprimento dêste ato.
.
Art. 59 aste decret-o entrará em vrgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, ~4 de agôsto
1509 da Independência e
República.

de 1971;
831" da

EMÍLIO G. MÉDICI
Aitreao Bueaui
Mário Gibson Barbczá

DECRETO N° 69.112
AGÔSTO DE J 971

DE 24 DE

Renova a declaração dq. utilidade pública a que se retere o Decreto
a- 57.977, de 11 'te março ce 1866,
para fins de desapropriação pelo
Departamento Nacicmuc de Obrns
Contra as secas, da. área de terreno necessária à ~onsL'fução do açude público "Grauatá", -zo munidpio de Mata Grande, Estado de
Alagoas.

o Presidente da Itepúblíca. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Conatdtuiçâo,
e nos têrmos do Decrete-lei n- 3. :%5,
de 21 de junho de 1941. alterado pela

~84
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lei n.v 2.786, de 21 de maio de 1950,
decreta:
Art. 1° Fica renovada a declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto n° 57 lJn, de 11 de
março de 1966, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas, da área
de terreno com '~.b41.500 m2 r ti ês
milhões, oitocentos e quarenta e hum
mil e quinhentos metros quadrados):
representada na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo
Secretário-Geral do
Mínisterio : do
Interior, necessária a construção do
açude público "Gravata", no mumcipio de Mata Grande Estado de Alagoas, cujos projeto e orçamento foram aprovados pela Portaria númer-i B-ll. de 10 'lenalO de HH'jO oo
antigo Ministério da Viação e Obras
Públicas,
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publica/tão, tevoga das as disposições em contrárto,
Brasília, 24 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jose Costa CaDalcnnti

DECRETO N° 69.lJ.3

DE

24

DE

AGÔSTO DE 1971

Altera os anexos do Decreto n: 66.210.
de 16 de fevereiro de 1970, que
aprovou o enquadramento de servidores do Departamento Nuctotuü
de Obras Contra as Secas e da outras providências.

O Presidente da Itapúblíca, usanco
lia atrtbuíçâo que lhe contere o artigo
at, item IIl, da Constatulçãc. e tendo
em vista o disposto no paragraro
único do artigo 23 ua r.ei n'' 4.069,
de 11 de junho de 1952, e o que consta
do processo número 233, de 1971, do
Departamento Admínrstratívo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam alterados, na forma
lia relação nominal anexa, os anexos I, II e Ilr do Decreto n" 66.210,
de 16 de fevereiro de 1970, que aprovou o enquadramento dos servidores
do Departamento Nacíonai de Obras
Contra as Sêcas, amparados pelo disposto no parágrafo único do artigo 23
da Lei n.c 4.069, de 11 cc junho ce
1902.

EXECUTIVO

Art. 2° Os servidores menores de
18 anos, em 15 de junho de 1962, são
considerados enquadrados, nas situações funcionais em que figuram na
relação nominal a que se refere o artigo anterior, a partir da data em
que cada um adqutrtu a condição
de eleitor e cumpriu 3Ua.S obrígaçoes
militares.
Art. 3° Na execução cêste Decreto,
aplicam-se, no que couber as disposições do Decreto n" 66.210, de 16 oe
fevereiro de 1970.
Art. 2° :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçao, levogadas as disposições em contrárfo.
Brasilia, 24 de agôsto
(.!-~
19'[!;
150° aa Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Caoalcanti

DECRETO

NÇl 69.114

AGÔSTO DE

DE

24

DE

1971

Redistribui com o respectivo ocupante, cargo do Ministério do Trabalho
e Previdência Social para o Instituto Nacional da Previdência Social e dá outras providencias.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vísta .o disposto no artigo 99, § 2°, do Decruto-Ieí núme-o
200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 19 Fica redlatríbutdo para o
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - de Instituto Nacional da
Previdência Social, com o respectivo
ocupante, Edison da Silva, um cargo
de Auxiliar de Portaria, código ....
GL-303. 7 .A,
integrante do
Quadro
Suplementar do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2'? A
redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão
de pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social remeterá, no prazo de 30 (trín-
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ta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao do Instituto Nacional
da Previdência Social o assentamento
funcional do servidor mencionado no
artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora.
redistribuido
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Instituto Nacional da Previdência
Social consigne os recursos necessários
DECRETO N9 69.115 -
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ao pagamento da despesa resultante
do cumprimento deste ato.
Art. 59 'f':ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Julio Barata

DE

24

DE AGÔSTO DE

1971

Díspoe sóbre o Quadro de Pessoal do Território Federal de Rondônia, e
da outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei
nv 411, de ~ de outubro de 1969 e o artigo 96 da Lei no 3.780 de 12 de
jumo de l!)oU, decreta:
.
Art. _1'" Fica alterado, na forma do anexo, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Território Federal de Rondonía, aprovado pelo Decreto nv 55.295, de 29 de dezembro de 1964, para
fundir com a Parte Permanente a Parte Especial decorrente da aplicação
das Leis nvs 3.967, de 5 de' outubro de 1961 e 4.069, de 11 de junho de
1962, e corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes, de
conformidade com o que dispõe o artigo 20 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de l!:160.
Art. 29 Fica igualmente retificado o referido Quadre de Pessoal, para
reestruturar os cargos em comíssâo e as funções gratificadas, para atender
a reforma administrativa ditada pelo Decreto-lei nv 411, de 8 de outubro
de W6!:!, complementada pela Portaria nc 0019, de 15 de maio de 1970,
do Ministro dO Interior, que estabeleceu a estrutura organizacional das
Secretarias de Governo daquele Território, criadas pelo referido diploma
legal.
Art. 39 Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos de Professor-Auxiliar de Ensino Primário, Código EC-516. 7 e de Professor Ruralista, Código EC-517. 9, terão
acesso as vagas da classe singular de Professor de Ensino Pré-Primário e
Primário, Código EC-514.11, desde que possuam o certificado de conclusáo do curso normal pedagógico e satisfaçam as demais condições regulamentares em vigor.
Art. 59 O provimento dos cargos vagos de séries de classes e classes
singulares do Quadro de Pessoal de que trata êste Decreto será efetuado
na forma da legislação em vigor se houver saldo na Conta Corrente da
dotação orçamentaría destinada a pagamento de pessoal.
Art. 6l? Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no

D.a. de 30-8-71.
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69.116 _

DE 24 DE AGÔSTO DE

1971

Retnnca o enquadramento de servidores do Mmisterio da Agricultura, de
que trata o Decreto n 9 65.876, de 16 de dezembro de 1969, e dá outras

-promaencuss,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constdtuiçâo, tendo em vista o disposto na Lei nv ;3.780,
de l:d de julho de 1960, na Lei nc 3.967, de 5 de outubro de 1961, no artigo
9\1 da Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964, na Lei nv 4.723, de 9 de julho
de 1%5, 0 o que consta do processo nc 1.449, de 1971, do Departamento
Artmímstratívc do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Pica retificado, de acôrdo com os anexos, o enquadramento
do pessoal do Ministério da Agricultura beneficiado pelo artigo zv da Lei
nv 3.!Hj7, de S de outubro de 1961, de que trata o Decreto no 65.876, de 16
de ctezembro de 1969.
Parágrafo único. Os efeitos legais da retificação a que se refere êste
artigo vigoram a partir de 6 de outubro de 1961, salvo quanto aos servidores que, apos essa data, tenham atingido a maioridade ou adquirido a
ciuartama orastleu-a, casos em que o enquadramento produz seus efeitos a
partir das datas em que os enquadrandos adquiriram a condição de eleitores e oo cumprimento das obrtgaçôes militares ou da publicação no
Diãrio Oficial do respectivo decreto de naturalização,
Art. zo A partir de 29 de junho de 1964, as séries de classes de Engenheiro Agronomo, TC-lOl; Quimico, TC-::102; Botânico, TC-403; Médico,
Te-em; Cirurgião-Dentista, TC-SOI; e Veterinário, Te-I001, cujos ocupantes constam do item II da relaçac nominal, ficam retifícadas conforme
a Tabela II anexa, de acordo com o disposto no artigo 99 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964,
Parágrafo único. As vantagens financeiras decorrentes da r-etificação
de que trata este artigo sáo devidas a partir de 1 de junho de 1964.
Art. av A partir de 14 de julho de 1965, as séries de classes do Grupo
Ocupacional TC-lSOO -- Pesquisa Científica, cujos ocupantes constam do
item IH da relação nominal, ficam retificadas conforme a Tabela III
anexa, de acordo com o disposto na Lei nc 4.723, de 9 de julho de 1965.
Art.. 4(,' A contar da vigência do Decreto-lei no 299, de 28 de fevereiro de 1967, as séries de classes e classe singular integrantes do Grupo
Ocupacional P-1700 - Medicina, Farmácia e Odontologia, cujos ocupantes
constam co item IV da relação nominal, ficam retificadas conforme a
Tabela IV, anexa.
nrt.. 5'" O disposto Deste Decreto não homologa situação que, em
virtude ae smaicãncía, devassa ou inquérito administrativo, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contraria a normas cdminístratdvas em vigor .
Art; 6(,' As despesas decorrentes da execução dêste Decreto serão atendidas com os recursos orçamentários próprios do Ministério da Agricultura.

Art. 7" Este Decreto entrará em vigor na
revogadas as disposições em contrário.

data de sua publícaçâo,

Brasüía, 24 de agosto de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MEDICI

L, F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.O. de 31 de
agôsl.o de 1971.
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Dispõe sôbre o enquadramento de servidores do Instituto Nacional de
Imigração e Colonização e do Serviço Social Rurcü, a retificação do
Quaaro de Pessoal do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agnirw>
órgâos incorporados ao lnetüuto
Nacional de Colonizaçâo e Rejorma
Agrána) e dá outras providénczas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
SI, Item IIl, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 56 da Lei
n.' 3.780, de 12 de julho de 1960, e o
que consta do Processo n. 4.222, de
19'/1, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:
Art. L" Ficam aprovados, na forma dos anexos, que constituem parte
integrante dêste Decreto, o enquadramento dos servidores beneticiados pelo
artigo 2." da Lei n." 3.957, de 5 de
outubro de HJ61, pertencentes ao antigo Instituto Nacional de Imigração
e Colonização, o do pessoal deste Instituto e do Serviço Social Rural, amparado pelo parágrafo único do artigo
23 da Lei n." 4.069, de 11 de junho
de 1962, e a retificação do Quadro de
Pessoal do extinto Instituto Nacional
do Desenvolvimento Agrário (Decreto
n." 61..646, de 7 de novembro de 1967).
Art. 2.° A partir de 29 de junho de
1964, ficam reclassif'icados, de ucórdo
com o artigo 9." da Lei n.? 4.345, de
26 de junho de 1964, os cargos de:
a) Oirurgíào- Dentista, TC· 901.17. A,
TC-9U1. 11::1. B e TC-9ü1.19. C; Têcnico
de Educação, EC-701.17 .A; Engenheiro-Agrônomo, TC-10L17.A, Veterinário, TC-100L n . i). e Asststente Social, TC-130L17.A, nos níveis 20.A,
21.B e 22.C;
b) Medico, TC-SOL17.A e
.
TC-BOLlS.B, nos níveis 2LA e 22.B;
(;) Bibliotecário, EC-10LI2. A e Sociórogo. TC-407.17.A,. nos níveis 19.A
e 20.B;
Parágrafo único. As vantagens financeiras decorrentes da aplicação
dêste artigo vigoram a partir de 1.0
de junho de 1964.
Art. 3.° Ficam também reclassífíeados, a partir de 30 de novembro de

1964, de conformidade com a nomenclatura adotada no Decreto n." 61.646,
de 7 de novembro de 19137, os cargos a
seguir relacionados e constantes dos
<mexas I e IIl:
a)
os de Oficial de Mígraçâo
tP-2503:15-C, 13-B e lI-A), de Auxiliar
de
Píscalizaçâo
Imigra.torta
\P-2504: 13-B e ll-A) e de Agente de
Colocação Profissional (P-2505: 12·B
<;j lO-A), em Orientador de Contribuintes (P-2504: 15-C, 13-B e lI-A); e

b) os de Inspetor de Imigração
(P-2502.16), em Assistente de Migração (P-2502 .16) .

Art. 4." Fica aprovada a retãncada relação nominal que acompanhou o Decreto n,v 61.646, de 7 de novembro de 1967, na parte relativa à
classe de Servente (GL-104.5) e à seríe de classes de Auxiliar de Portaria
lGL-303l.
ção

Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes da retificação
r,
que se refere êste artigo vigoram a
partir de 1.0 de julho de 1960.
Art. õ.v Fica alterada, a partir cío
28 de fevereiro de 1967, de acôrdo com
o Decreto-lei n." 299, da mesma data,
ao classificação dos cargos componentes do Grupo Ocupacional P-1700 Medicina, Farmácia e Odontologia.
da Parte Especial do Quadro de Pessoal do extinto Instituto Nacional de
Imigração e Colonização, no que se
refere as classes de Enfermeiro-Auxiliar, P-l706.8 e Atendente, F-170S.7,
a saber:

I Pessoal amparado pela Lei
3.967, de 1961:

D.O

Sêrie de Classes: Auxiliar de

Btüermaçeni
P~1701.15.C
1 cargo
1. Maria Alice Fernandes Maia

Código:

Código: P-1701.14.B
1

car.ro

1. Maria Prado Vaz Cunha
Código: P-1701.1S.A
2 cargos
1. José Leonardo de Lima Garcia
z , Cleuta Ana Taylor
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11 - Pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 1962:
Seríe de Classes: Auxiliar de
Enfermagem
Código: P-1701.13. A

4 cargos
1. Maria Eloisa Ferreira

2. Iris Franco Couto
3. Ilídia Rosa DIno Menezes
-1. João Nunes Rezende
Classe; Atendente
Código: P-1709.9

4 cargos
1. Maria

Amália

de

Almeida

e

Baliza
2. Eliacir Pinto dos Santos
.:l. Carmosita Silva de Oliveira

4. Ivo Viana Maia

Obs.: os cargos de Atendente passam para a Parte Suplementar e serão extintos à medida que vagarem.

Classe: Escrevente-Datilógrafo
Código: AF-2ü4.7
3 cargos

1. Maria Rita Borges Moura
2. Terezinha dos Reis Martins

o. Creuza Maria de Araújo
Parágrafo único. As vantagens fi-

nanceiras decorrentes da aplicação
dêste artigo vigoram a partir de 28 de
fevereiro de 1967.
Art. 6.° Fica incluído, na Pane
Es-pecial do Quadro de Pessoal do extinto Instituto Nacional de Imigração
e Colonização, um cargo de Procurador de 3.a Categoria, em razão do enquadramento de Genésio Cândido Pereira Pilho, amparado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei n." 4.069,
de 11 de junho de 1962.
Art. 7.G OS valôres dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes dos
anexos mencionados no artigo 1.0 são
os consignados na Tabela de Retri-

EXECUTIVO

buição (Anexo lII) da Lei n." 3.780,
de 12 de julho de 1960, reajustados por
leis posteriores.
Art. 8.° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação dêste Decreto
vigoram a partir de:
a) 6 de outubro de 1961, para o pessoal beneficiado pelo artigo 2.° da Lei
n." 3.967, de 1961;
b) 15 de junho de 1962, para o pessoal amparado pelo parágrafo único
do artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 1962:
C) 30 de novembro de 1964, para o
pessoal a que se relere a retificação
do Decreto n,» 51.646, de 1967.
Art. 9G O lisoosto neste . Decr etc
não homologa situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 10. O órgão de Pessoal competente apostílará os titulas dos servidores abrangidos por este Decreto
ou expedirá atos declaratórios das
respectivas situações funcíonais, com
observância do disposto no artigo !:l~J
da Emenda Oonstttucíonal n." 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 11. A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do Instituto Nacional de Colonização e Reformá Agrária.
Art. 12. msto Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agõsto de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO

G.

MJ!:DICI

L. F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. I'?
foram publicados no D. O. de 1 de setembro de 1971.
DECRETO NÇl 69.118
AGÔSTO

DE 24 na

DE 1971

Altera o Decreto que menciona e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
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81, item IIl. da Constituição, e tendo
em vista o disposto no parágrafo úrri{X) do artigo 23 da
Lei no 4.069, de
11 de junho de 1962, e o que consta
do Processo nc 857, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. I? Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais
anexas ao Decreto nv 65.585, de 21
de outubro de 1969, que aprovou o
enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23
da Lei nc 4.069, de 11 de junho de
1962, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, para o fim de incluir
1 (um) cargo de Instrutor de Ensino
superior, código
EC-504.16, e nêle
considerar enquadrado Alfredo Cohen
Stelnbruch ,
Parágrafo único. O carga a que
se refere êste artigo fica reclassificado, com seu ocupante, da seguinte
forma:
a) a partir de 29 de junho de 1964
no nível 19-A, por fôrça do disposto
no artigo 49, § 19, da: Lei nc 4.345,
de 26 de junho de 1964;
b) a partir de 19 de janeiro oe
1960, em cargo de Professor Adjunto,
código EC-502. 22, em decorrência da
aplicação do § 49 , item IV, do artigo
57 da Lei no 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.
Art. 2') O valor do nível de vencímento do cargo de que trata o artigo 19 dêste Decreto é o previsto no
Anexo I da Lei no 4.069, de 11 de
junho. de 1962,
reajustado por leis

postertores ,

Art. 39 Os efeitos financeiros ttecorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 1Q de junho de 1964,
em decorrencta da aplicação do artigo 43 da Lei no 4.345, de 26 de junho . de 1964;
b) a partir de 19 de janeiro de 196G,
em decorrência da aplicação do § 4Q ,
item IV, do art. 57, da Lei nc 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965.
Art. 4Q O disposto neste Decreto
não homologa situação funcional que,
em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha 8 ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.

Art. 59 O órgão de pessoal COInpetente apcsttlará o titulo do serví-

dor abrangida por êste Decreto ou
expedirá ato declaratório da respectiva situação funcional, com observância do
disposto no
artigo 99 .da
Emenda Constitucional nc 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 6~ A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos
recursos orçamentários
próprios da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Art. 7° àste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de agôato de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o

69.119
1971

DE

24

DE

AGÔSTO DE

Altera o Decreto n. O 51.469, de 21 de
maio de 1962, que aprovou o Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n." 3.780, de 12 de julho
de 1960, decreta:
d,

Art. 1.0 Fica alterado, na forma do
/ nexo, o Decreto n.v 51.469, de 21 de
maio de 1962, modificado pelos Decretos ns. 51.769, de 1.0 de março de
1963 e 53.743, de 18 de março de 1964,
a fim de corrigir equívocos verificados no enquadramento de funcionários aproveitados de conformidade
com o disposto no artigo 10 da Lei
n'' 3.849, de 18 .re dezembro oe 1060
e de outros servidores enquadrados
pu'. fôrça do parágrafo único do ar'~ig') 23 da Lei n." 4.069, de 11 de
junho de 1962.
Parágrafo Único. As retificações a
que se refere êste artigo vigoram,
respectivamente, a partir de 19 de
Janeiro de 1961 e 15 de junho de
1962.
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Art. 2.° Fica retificado o Quadro
r'nícc de Pessoal da Universidade,
aprovado pele Decreto TI.O 60.991, de
12 de julho de 1967, alterado pelos
Decretos ns. 62.856, de 14 de junho
de 1968,
.25 1, de 30 de setembro
de 1969, 66.031, de 31 de dezembro
de 1969 e 67.438, de 23 de outubro

de 1970, para incluir as retificações
de que trata o artigo anterior, bem

como sanar tncorreçôes verificadas
nc relacionamento do pessoal do Co-

légio Agrícola de Jundíai, transferi"{) do Ministério da Educação e Cul-

tura, para o Quadro de Pessoal daquela Universidade, pelo Decreto numero 61.162, de 16 de agôsto de 1967.

Art. 3.° Fica reclassificado no Símbolo 6. C, o cargo em comissão de

Diretor

da

Imprensa Universitária,

Simbolo

8. C, constante do Decreto
67.430, de 23 de novembro de

n v
U170.

Art. 4.0 A Divisão de Pessoal -da

Umversídade aposttlará os titulas dos
funcionários abrangidos por êste Decreto ou os expedirá aos que não os

cossuirem .
Art. 5.~ A üespesa com a execuçao
deste Decreto será atendida com 03
r .cursos próprios da Universidade.
Art. 6.0 ~ste Decreto entrará em
vi-c, na data de sua publicação, revogadas as "Isposiçóes em contBrasília, 24 de agôsto de 1971;
15').0
da Independência e 83. 0 da
República.
EMíLIO G. MeDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. F' foi
publicado no D.a. de 25-8-71.
DECRETO

N'?

69.120
1971

DE

24

DE

AGÔSTO DE

Autorização para funcionamento dos
Cursos de Psicologia, Ciências Sociais, Cíéncías
Biológicas, Fisica :3
Quimica, todos de 2'? ciclo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito", SP.

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

EXECUTIVO

tígo 81, item IH da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nc 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de setembro de 1969, tendo em vista o que
consta do Processo CFE nc 2.061-70,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autcrízado o funcionamento dos Cursos de Psicologia, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Fisíca e Química, todos de 29 ciclo, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito", mantida pela Associação Paulista de Educação e CUltura _ A.P.E.C. -, sediada em Guarulnos, Estado de São Paulo.
Art. 2Q ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 83'? da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N'? 69.121
AGÔSTO DE 1971

DE 24 DE

Dispõe sóbre o auxílio para transporte previsto no Decreto-lei mnnero
7.410, de 23 de marçc ae 1945, e (ia
oui:ras providências.
O Presidente na República, usando
da atribuição que lhe confere' artigo 81, item lII, da Constituição, deereta:
Art. 15' O auxilio para transporte
a que se refere o artigo 19 do Decreto-lei nv 7.410, de 23 de março de
1945, será concedido na razão da mstâncía entre os postos, de acõrdc com
a Tabela de Milhas aprovada mediante portaria do Ministro de Estado das
Relações Exteriores e segundo c indice de pagamento fixado pelo artigo
1.9 do Decreto n.c 52.587, de 30 de
setembro de 1963, com base na Escala de indices anexa.
§ 1'? Na Escala de índices de que
trata êste artigo, as chaves A, 8, V,
D e E corresponderão às seguintes alineas, respectivamente:
a) primeiras duas mil milhas;
O) entre duas mil e uma :1i.Lhas e
quatro mil;
c) milhas além de quatro mil;
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d) para o cálculo de auxílio pala
transporte por filho menor de doze
anos; 'e
e) para O cálculo de auxílio
para
transporte por serviçal.
§ 2.9 Nas remoções do exterior para
o Distrito Federal, ou vice-versa
o
auxílio para transporte será acrescido de quantia igual a um aectmo
da importância devida como ajuda de
custo.
§ 39 O auxílio para transporte do
diplomata que, a serviço, se deslocar
da cidade onde estiver em exercício
será calculado de acôrdo com o preço da passagem por via aérea, pela
rota mais direta, acrescido de cinco
décimos dêsse valor.

§ 4.9 Calcular-se-á, »eta J'abera de
Milhas o auxílio para traneuort., dos
diplomatas provisoriamente designa-

DECRETO NÇl 69.122 -

dos parapôsto diverso daquele em
que estejam efetivamente lotados.
Art. 2.9 Ficam revogados o artigo
2.9 do Decreto n.c 28.95-9, dê 11 de
dezembro de 1950. o Decreto n.c 45.42~,
de 14 de fevereiro de 1959, o Decreto
n.v 47.165, de 3 de novembro ue 1959,
e o artigo 1.9 do Decreto n.c 490, ele
8 de janeiro de 1962.
Art. 3.9 :f:ste Decreto entram em
vigor na data de sua _Jub1ica:;ao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agôsto de 1971;
150.9 da Independência e
83S
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario Gibson Baroozà

A tabela mencionada no art. 19 foi
publicada no D. O. de 25-'8-71.

DE

25

DE AGÔSTO DE

1971

Fixa a distribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélica, em
cada pôeto, das junções privat:n;ar: e gerais dos Ojiciais do Exercito,
a vigorar a partir de 25 de aaósto de 1971.

O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição e tendo em vista o § 19 do artigo 36
da Lei nv 4.448, de 29 de-outubro de 1964; decreta:
Art. F São os efetivos globais das Armas, atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada pôsto,
pelas funções gerais (QEMG e QSG) e pelas funções privativas, da seguinte forma:

I
I

Postos

Coronel -

(b)

I

-

,

I,,

Armas

I
I
I
I Infantaria ..........
,I Cavalaria. · . . . . . . . ..

(c)

I

I

I

I

Artilharia ....... , ...

I Engenharia ......... \,
I
I
i
[ Infantaria ..........
Oavalama · . . . . . . . .. I

(d)
(e)

I

I

Major -

(f) -

Artilharia ...........
Engenharia .........

I
\
I
I
I
!
I Infantaria · . .. ...... '
I Cavalaria · . . . . . . . " I
I Artilharia .......... ' 1

(g)

!I

Engenharia .........

Primeiro-Tenente -

(j)

i
I Infantaria ..........
Cavalacía,
·
.
.
.
.
.
.
.
..
I
i
I Artilharia ...........
I Engenharia . ... . .... (
I Comunicações .......
I Material Bélico .....
!
I
I
I
· . . . . . . . .. I
i Infantaria
i Cavalaria ·. . . . . .. .. I
i Artilharia ........... I

Engenharia . . . . . . . .. I
I Comunicações ....... I
I Nlaterial Bélico ..... I

I

Segundo-Tenente

83
41
51
50

I

(QEMG e QSG)

I
I
I
I
I

105
40
100
8

I
I

255
110
111
4

I
I
I
I
I
I

266
96
434
73

I

216
88
148
117

I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

585
225
336
281
113 (h)
162 (i)

I
1

I
I
I
I
I

599
205
297
135
79
112

I

I
I
I
I

I

\
l
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

O
O

(
(

( 301

705

1.438

2.512

1. 728

I
I

(
(

I

(

I
-

356

i

355
211
233
11

I

Por Pôsto (a.)

I

I

I

Efetivo Previsto

I
I

I

I

Infantaria ............ 1
Cavalaria . . . . .. . . . . .. I
I Artilharia ............ I
I Engenharia .......... I
I Comunicações ........ \
I Material Bélico ......

II

41
25
19
17

I
I

Funções Gerais

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

Capitão

I

I

,

Tenente-Coronel -

I
I
I

Funções PTivativas

-

II
I
!I

I

Variável

(Lei nv 5.394-68)
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Observações:
a) Efetivo fixado pela Lei nv 5.394, de 23 de fevereiro de 1968 e pelo
Decreto-lei n'' 1337, de 18 de junho de 1969, sendo dêste último Decreto-lei
já incluídos: dois (2) Coronéis, cinco (5) Tenentes-Coronéis, quinze (15)
Majores, trinta e um (31) Capitães e quarenta (40) Primeiros-Tenentes.
b) Há quatro (4) funções privativas de Corrrunícaçôes, que podem ser
exercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados, oriundos
das demais Armas.
c) Há três (3) funções privativas de Material Bélico, que podem ser
exercidas por vofícíais do Quadro de Material Bélico não numerados oriundos das demais Armas.
'

d) Há onze (11) funções privativas de Comunicações que podem ser
exercidas por oficiais da Arma de Comunícaçes, não numerados oriundos
das demais Armas.

e) Há quatorze (14) funções privativas de Material Bélico, que podem
por oficiais do Quadro de Material Bélico, não numerados,
demais Armas e, deixaram de ser computadas quatro (4) tunÇOêS privativas de 'I'enente-Coronel, do Quadro de Material Bélico que
podem 531' exercidas per oficiais das Armas com o curso de Manutenção de
Armamento o.i Manutenção Auto da EsMB ou equivalente conforme a OM
em que figurarem (Art. 48 do Decreto nv 48.861, de 13 de agôsto de 1960
e Port. Res. nv 041-66).
se~ exercidas
o~lUnde~ da!"

f) Há vinte e quatro (24) funções privativas de Comunicações, que
podem ser exercidas por oficiais da Arma de Comunicações, não numerados,
oriundos das demais Armas.
g) Há vinte e quatro (24) funções privativas de Material Bélico, que
podem ser exercidas por oficiais do Quadro de Material Bélico, não numerados, orlundcs das demais Armas e, deixaram de ser computadas quarenta
e seis (46) funções privativas de Major do Quadro de Material Bélico, que
podem sei' exercidas por oficiais das Armas com" o curso de Manutenção
de Armamento ou Manutenção de Auto da Esl\ffi ou equivalente, conforme
a OM em que figurarem (Artigo 48 do Decreto número 48.861 de 13 de
agõsto de 1960 e Porto Res. nv 041-66).
h) Deixaram de ser computadas cinco (5) funções privativas de Capitão
da Arma de Comunicações, que podem ser exercidas por oficiais da Arma de
Comunicações não numerados, oriundos das demais Armas.
i) Deixaram de ser computadas vinte e cinco (25) funções privativas
de Capitão do Quadro de Material Bélico, que podem ser exercidas por
oficiais do Quadro de Material Bélico, não numerados, oriundos das demais
Armas e por oficiais das Armas com o curso de Manutenção de Armamento
ou Manutenção Auto da EsMB ou equivalente, conforme a OM em que
figurarem (Artigo 48 do Decreto número 48.861, de 13 de agôsto de 1960
e Porto Res. número 041-66).
j) Dístriuuição prevista. O efetivo existente não permite atendê-la.
Art. 2" .aste Decreto entrará em vigor a partir de 25 de agõstc de 1971.
Brasília, 25 de agôsto de 1971; 150Çt da Independência e 83" da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
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DECRETO N9 69.123 -

DE

25 DE

AGÔSTO DE 1971

Declara de utilidade
nato Agrícola e
José, com sede em
do Rio Grande do

pública o PatroPrcftesunuü São
Srecnim, Estado
Sul.

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
o

MJ 64.325, de 1970, decreta:

Art.

19 lt declarado de utilidade

pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o

Patronato Agrícola e Profissional São
José, com sede em Erechim, Estado
do Rio Grande do Sul.

Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agôsto de 1971 ~
da Independência e 839 da
República.
1500;>

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.O

AGÔSTO

69.124 DE 1971

DE

25

DE

Declara de utilidade pública a Santa
Casa de Misericórdia e Maternidade D. Julieta Lyra de ltápolis, com
sede em Itápolis, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo M.J. n." 21.640, de 1970, decreta.
Artigo 1.0 E' declarada de utilidade
públtca, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei n.v 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1.0 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n." 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade D. Julieta Lyra de Itápolia, com sede em Itápolis, Estado de
São Paulo.

Artigo 2.° aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agôsto de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDIe.t

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 69.125 -

DE 25 m:

DE 1971

AGÔSTO

Autoriza o funcionamento do Curso
de Licenciatura em Ciências da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Marília, S. P.

O Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista o que consta do' Processo número
231.453-71, do Ministério da Educação e cultura, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizado o Curso
de Licenciatura em Ciências, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, sediada em Marflla,
Estado de São Paulo, com efeito retroativo, a fim de que sejam convalidadas tôdas as atividades desenvolvidas pelo referido curso, desde o eretivo início de seu funcionamento,
em 1968.
Art. 2. 0 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agõsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9

69.126 - DE 25
DE 1971

DE

AGÔSTO

Autoriza o funcionamento 'da Faculdade de Ciências Econômicas, contábeis e Administrativas "Professor Mário Henrique Simonsen", Rio
de Janeiro - GB, com os Cursos de
Ciências Contábeis e Administrativas.

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

ATOS
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go 81, item lI!, da Constituição, de

acôrdo com o artigo 47, dê. Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta no Processo CFE nc 365-71,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Arb.. 19 Fica autorizado .J tunctonamente da Faculdade de Ciências FCDnômicas, Contábeis e Ad.nmtstrativas
"Professor Mário Henrique Simonsen", mantida pela Organização Brasileira de Administração, Contabilidade e Economia - ORBRACE, sediada
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, com os Cursos de
Ciências Administrativas.
Art. 29 :Ê::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bras:ília, 25 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.127 AGÔSTO DE

DE

26

205

PODE,I;? E:';:ECL"'CVO

DE

1971

Altera a denominação de cargos em
comissão do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando da atrfbuíçâc que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o artigo 181, itens I
e U, do Decreto-lei n- 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e o Decreto núme·TO 67.875, de 18 de dezembro de 1970,
decreta:
Art. 1° O Chefe do Gabinete e os
Subsecretários da Secretaria-Geral
do Ministério da Fazenda, estruturada pelo Decreto n? 67.875, de 18 de
dezembro de ~970, são nomeados, em
comissão, pelo Presidente da República.
Art. 2° Fica aprovada, na forma
do anexo, a tabela de alteração e
reclassificação de cargos em comissão do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Fazenda.
Art. 3" As despesas com a execução
dêste Decreto correrão à conte dos

créditos orçamentários próprios do
Ministério da Fazenda.
Art. 4° ãste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agôsto de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

O anexo mencionado no art.
publicado no D. o. de 27-8-71.

DECRETO

N."

69.128 DE 1971

DE

2~

26

foi

DE

AGÔSTo

Autoriza o tuncioncmento da Faculdade de Filosojia, Ciências e Letras de Guarulhos - SP, com diversos cursos.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere t) artigo 81, item UI, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta no
Processo CFE n." 1.043-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Guarulhos,
mantida pela Sociedade Guarulhense
de Educação, sediada em Guarulhos,
Estado de São Paulo, com os cursos
de Ciências Sociais, História, Geografia
Psicologia,
Pedagogia, Letras
(p~rtuguês e Inglês), Matemática,
Ciências (1.0 Ciclo) e Ciências B10lógicas.
Art. 2.° nste Decreto entrará em
vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26
150° da

de

agôsto

jndependência

República.
EMÍLIO G. Mânrca
Jarbas G. Passarinho

de
e

1971;
33" da
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DECRETO N.o 69.129 -

DE

26

DE

AGOSTO DE 1971

conrxcaÓoenv de
ALberto Vicente
Coricio e dá outras -prcroiâéncias,

O Presidente da República; no uso
das atribuições que lhe conferem os

artigos 8. 0 , do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 196e

~

artigos 1.0 e 3.°, do Ato Complementar

TI.O 42,

de 27 de janeiro de 1969,

tendo em vista o que consta dos autos de ínvestcgação sumária número
370-70, da Comissão Geral de Invésbigaçôes, decreta:
Art. 1.0 E' confiscado e incorpora-

do ao patrimônio da Prefeitura Municipal de .Iaboatão, Estado de Per-

nambuco, nos têrrnos dos artigos

l.~

e 3.° do Ato Complementar TI.O 42, de
27 de janeiro de 1969, e pela forma
do artigo 5.° do Decreto-lei n." 359,
de 17 de dezembro de 1968, com a
redação dada pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n." 760, de 13 de agôsto de
1969, o seguinte bem de propriedade
de Alberto Vicente Carícia:
- 1 imóvel constituído de casa
e terreno sito na cidade de Jaboatão, Estado de Pernambuco, à
rua Duque de Caxias. n." 104, adquirido por escritura registrada
sob o n.o de ordem 14.863, datada de 16 de dezembro de 1966, no
Livro n.v 3/AJ a fls. 16, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaboatão, Estado de
Pernambuco.
Art. 2.° :iJ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2J de agôsto de 1971;
150° da Independpêncta e 83° úa
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO N9 69.130 AGÔSTO DE 1971

DE

26

DE

Confisca bens de Sebastião Ferreira
de Lima e dá outras providências

O Presidente da República, no 1150
das atribuições que lhe conferem os
artigos 89, do Ato Institucional nv 5,
de 13 de dezembro de 1968, e artigos 19 e 39, do Ato Complementar

nv 42, de 27 de janeiro de 1969, tendo em vista <:5 que consta dos autos
da investigação sumária n- 123-71,
da Comissão Ge)",L1 de Investigações
decreta:
Art. 19 São connscados e íncorporados ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Campo Mourão, Estado
do Paraná, nos têrmos dos artigos 10
e 39 do Ato Complementar nv 42, de
27 de janeiro de 1969, e pela forma
do artigo 59 do Decreto-lei nv 359, de
17 de dezembro de 1968, com a redação dada pelo artigo 19 do Decretolei nv 760, de 13 de agôsto de 1969, os
seguintes bens de propriedade de Sebastião Ferreira de Lima:

- Um lote de terras n- 151-A,
da Gleba nv 1, 3~ Parte da Colônia Mourão, Município de Campo Mourão, COm a área de 122. \100
mts.2, confrontando: a nordeste,
por uma linha seca, com terras do
lote n" 151-D; a sudeste, por uma
linha séca, com terras do lute número 151; a sudoeste, por uma
linha séce. com terras do lote número 150; a noroeste, pela água
da Lagoa, com terras do lote número 160, todos da mesma Gleba,
havido pela transcrição n- 28.362
do Livro 3-N, do Oficio de Registro Imobiliário da COmarca de
Campo Mourão, sendo transmitente Henrique Garcia Cordobé e
sua mulher Anatilde Maria Consortel Garcia, por escritura pública de compra e venda, lavrada
pelo 29 Tabelião da mesma COw
marca, em 27 de junho de 1968,
pelo valor de Cr$ 2.600,00, conforme transcrição de transmissões,
Livro 3-R, fls. 180, sob o número de ordem 36.452, em data de
8 de julho de 1968, conforme certidão anexa a êste processo.
- Um terreno urbano cransmitido por Carta de Data nc 15, da
Quadra 42, da planta da cidade
de Campo Mourão, com a area de
900 mts. 2, situada no perímetro
urbano do patrimônio munícípal,
com as segurmes divisas: 20 metros de frente para a Avenida Capitão Indio Bandeira; 45 metros
de fundos Iaterats. de um lado
com a Carta de Data no 14, de outro lado com a Carta de Data
nc 16; 20 metros nos fundos com
a Carta de Data ns 14, contendo uma casa de madeira coberta,
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de telhas, 'la'lida pela transcrição
nc 25.284, do Livro 3-M, sendo
transmitente José Antonio Puchs
e sua mulher Vitória Perret Fuchs,
por escritura publica de compra
e venda lavrada nas Netas do 2'2
Tabelionato da Comarca, em 23
de setembro de 1966, pelo preço de
Cl'$ 1.000,00, transcrita no Registro Imobiliário no Livro 3-P,
fls. 196, sob o nv de ordem :j2. 449,
em 30 de setembro de 1966, conforme certidão anexa a êste processo.
- Lotes 14 e 15, com a área
de 4.144 mts.a, subdivisão do imóvel denominado "Arroio dos Papagaios", no Mumcípto de']ampo Mourão, situado na Gleba Registro, P Parte da Colônia l\IIOU'
rão, com as seguintes divisas e
confrontações:
a nordeste, por
linha sêca com o lote nv 16, na
extensão de 59,20 mts.: a sudeste, por uma estrada, com Os Iates ncs 40, 41 e 42, na extensão
de 70 mts.; a sudoeste, por linha
sêce, com o lote nc 13, na extensão de 59,20 mts.: a noroeste, ;JOI'
linha sêca, com o lote n'' :338, na
extensão de 70 mts., desmemorado de maior porção que foi objeto
da transcrição nc 24.762, do Livro 3-L, sendo transmitente Arvaldo Nogarollí e sua mulher alga
Metckko Nogarollí, transcrito no
Livro 3-0, fls. 123, sob nv de ordem 34.021, em 15 de março de
1967, pelo preço de Cr$ 50,00, conforme certidão anexa :1 êete pro
cesso.
Art. 29 :l;:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 26 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.131
DE 26 UH
AGÔSTO DE 1971
Confisca bens de Alüurmo AntJ:'l1U
Bnéut s e dá ,)u~r'J,s -aroviaêncio«

a Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem oa
artgos 8°, do Ato Institucional n'' f),
de 13 de dezembro de 1968 8 artigos
1.9 e 3.9, do Ato Complementar n.c 42,

de 27 de janeiro de 1969, tendo em
vista o que consta dos auto, de rn
vestdgaçâo sumária n.c 384-70, da Co~
missão Geral de Investigações, de..
ereta:
Art. 1.9 São confiscados e incorporados ao patrtmónío da Prefeitui e
Municipal de Niquelândía, Estado de'
Goiás, nos têrmos dos artigos 10 e ;i"
do Ato Complementar n- 42, de 27 de
janeiro de 1969, e pela forma de artigo 50 do Decreto- LI~i n" 359, de 17
de dezembro de 1968, com a redação
dada pelo artigo 1° do ,Dcrreto-L~l
n'' 760, de 13 de agôsto de 1969, :19
seguintes bens de propriedade de Al.
divino Antônio Enéias:
- imóvel denominado "Palmeiras". situado no Municrpto de
Níquelândía, Estado de Goláa,
com área de 393 hectares, 44 ares
e 68 centíarea (80 alqueires geométricos), transcrito sob o n,v
5.967, no Livro 3-1, fls. 35 v e 36
v, em 9 de junho de ]965;
direitos aquisitivos sôbre o
imóvel denomtnauo "José Pe010"
ou "Rasgão", no munícípío ue Niquelândia, Es'carto de Goiás, havr
dos pelo índíc '.':l,.00, através de <:5"
crttura de cessão de dírettos 11e'
reditários, lavrada no Cartório do.
2° Ofício de Niquelândia. Ltvco
13, fls. 65/66 em 20-5-HJ64.
Art. 2° - :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua. publtcação, revogadas as dispcsiçóes em contrário.
Brasília, 26 de
agosto de 1971;
150° da Independêncta e 83" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.9

69.132 1971

DE

27

DE

AGÔSTO DE

Reduz as aliquotas do ImpOsto tJnico'
sóore Lubrificantes e conurusuoeu
Liquidas e Gasosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constitui9âo, e de
acôrdo com o § 3.9 do artigo 1.9 do
Decreto-lei n.c 61, de 21 de novembro
de 19E5, decreta:
Art. 15' Ficam reduzidas em 20%
(vinte por cento) as alíquotas a que se
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refere o artigo i.v do Decreto-lei IlUmero 1.091, de 12 de março de 1970.

Art. 25' O presente Decreto entrara
em vigor a 1.0 de setembro de 1971,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27

de

agõsto

150.9 da Jndependéncía
.Repúbhca.

e

de 1971;
83." da

MÊDIcr
Antonio Delfim Netto
Mário Daviet Anàreazza
Antônio Dias Leite Júnior
EMÍLIO G.

DECRETO N,9 69.133
AGÔSTo

DE

DE ~.

os

1971

Declara de utilidade pública o Lactario Nossa Senhora Aparecida, com
sede em Visconde do Rio Branco,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Rer-úolíca, .isando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constdtuícac
e atendendo ao qUe consta do processo MJ. 20.195, de 1970, decreta:
Art. 1.9 E' declarado de j;~ 'idade pública, nos têrmos do artigo 19
da Lei n.c 91, de 28 de agosto lAe
1935, combinado

com o artigo 1.9
do Regulamento aprovado pelo Ueereto n.v 50.517, de 2 de maio ..ie
1961, o
Lactário Nossa Senhora
Aparecida, com sede em Visconde do
Rio Branco, Estado de Minas .Jerats.
Art. 2.9 âate Decreto entrará em
vigor na data de
sua publícaçao,
revogadas as disposições em C')Dtrário.
Brasília, 27 de agôsto de :"971;
150.9 da
Independência e 33.9 Lia
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO Na 69.134 -

DE 27 DE

AGÔSTO DE 1971

Dispõe sôbre o registro das entidades
que menciona no Conselho de Ml9dicina Veterinária e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 27
.da Lei nv 5,517, de 23 de outubro de

EXECUTIVO

1968, com a redação que lhe foi dada
pela Lei nc 5.634, de 2 de dezembro
de 1970, decreta:

Art. 19 Estão obrigadas a registro
no Conselho de Medicina Veterinária
correspondente à região onde funcionarem as firmas, associações, companhias, cooperativas, emprêsas de economia mista e outras que exerçam
atividades peculiares à medicina veterinária, a saber:
a) Associações de criadores e cooperativas de produtores que se dediquem à pecuária;
b) firmas de planejamento e de
execucao de assistência técnica à
pecuária;
c) hospitais, clinicas e serviços
médico-veterinários;
d) estabelecimentos que fabriquem
produtos de uso veterinária;
e) fábricas de rações para animais;
f) matadouros, frígortftcos, curtumes, fábricas de conserva de carnes
e de pescado, fábricas de banha e de
gordura que empreguem produtos de
origem animal, usinas e fábricas de
Iatlcínios, entrepostos de carnes, leite,
ÔVO, peixe, mel, cêra e demais derívados da indústria animal;
g) empresas de exploração pecuária
e firmas que comercializem animais,
inclusive as organizadoras de feira,
exposição e arremate de gado;
h)
firmas que comercializem ou
executem serviço de inseminação artificial;
i) estabelecimentos que comercializem produtos de uso veterinário;
i) entidades de registro genealó..
gíco:

l)
entidades hípicas e jóqueisclubes;
m)
estabelecimentos que operem
com crédito à pecuária e mantenham
serviço próprio de assistência técnica.
ao nível de imóvel;
n) jardins zoológicos; e
o) instituições de ensino e pesquisa
que mantenham animais, qualquer
que seja a sua utillzação .
§ 19 O pedido de registro das enttdades, em funcionamento na data.
deste decreto, deve ser requerido ao
Presidente do Conselho de Medicina
Veterinária, correspondente à região
onde se localiza a entidade, até 60
(sessenta) dias após a publicação
dêste decreto.
§ 29 O pedido de registro deve ser
formulado de acôrdo com mcdêlo
estabelecido pelo Conselho Federal de
Medicina Veterinária.

ATOS Da

PO'JE~

Art. 29 As entidades indicadas no
artigo anterior ficam obrigadas ao
pagamento de taxa de inscrição e da
anuidade ao Conselho de Medicina
Veterinária onde se registrarem.
§ 19 Ficam dispensadas do pagamento da taxa de inscrição e da anuidade as entidades especificadas nas
alíneas "n' e "o" do artigo anterior,
bem como tôda entidade de fins filantrópicos reconhecida como de utilidade pública, cujos diretores não
percebam remuneração.
§ 29- A taxa de inscrição e a primeira anuidade devem ser pagas simultãneamente, mediante guia fornecida pelo Conselho Regional de Medi.cína Veterinária, podendo a mesma
ser requerida e paga por via postal.
bem como as anuidades subseqüentes.
Art. 39 As firmas, associações, companhias' cooperativas, emprêsas de
economia mista e outras, que se erga-
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nizarem para o exercício de atividades abrangidas pelas Leis nc 5.517, de
23 de outubro de 1968, e 5.634, de 2
de dezembro de 1970, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Art. 49 A taxa de inscrição corresponderá a 50% (Cinqüenta por cento)
do maior salárío-mínimo da região
abrangida pelo Conselho, vigente na
data do seu recolhimento.
Art. 59 O valor da anuidade a ser
paga aos Conselhos de Medicina Veterinária pelas entidades indicadas no
art. 19 será fixado em obedíêncla ao
critério de incidência a seguir apresentado, estabelecido com base no
maior salário-mínimo OU têrmo básico,
correspondente à região abrangida
pelo Conselho Regional e no capital
social da entidade, registrado na respectiva Junta Comercial, a saber:

I

I

CAPITAL SOCIAL (CAP)

I

FAIXAS

COMPOSIÇÃO DA ANUIDADE (AN)

I
I

VALOR CR$

1,00

I
A

I
I Até 20.000

AN

I

B

I
I
I
I De

1
-MSMR
2

+

0,50% CAP

MSMR

+

0,30% CAP

+

0,25% CAP

2

20.001 a

100.000

AN

I

=-

3

i
I

c

I

500.000

AN

1 MSMR

De 500.001 a 2.000.000

AN

1 -

I De 100.001 a
I
;

2
D

MSMR
3

E

Acima de 2.000.000

_ _-'--

AN
----C-

+

0,18% CAP

2 MSMR -I- 0,18%

CAP

_

Senda:
CAP = Capital social da entidade
AN = Anuidade procurada
MSMR = Maior saíàrío-mtnímo da região jurisdicionada pelo respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária.
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§l Q Para: efeito de cálculo do valor
da anuidade, na aplicação da fórmula
acima anunciada, serão desprezadas
as frações finais de centenas de cruzen-os mscrltas no capital da entidade.
§ 2° No resultado final do cálculo
do valor da anuidade serão despreza-

Brasília, 27 de agôsto de 1971;
da Independência e 83 9 da.
República.
150'!

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Círne Lima
Júlio Barata
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

dos os centavos.

Art. 6<;> As filiais, depósitos ou. re-

presentações de entidades estão, tambem, obrigadas ao pagamento de taxa
de inscrição e anuidade ao Conselho
de Medicina Veterinária da região

em que Se localizem, na forma dos
arts. 4° e 5\' déste Decreto, bem como

DECRETO N9 69.135 - DE 30 DE
AGÔSTO DE 1971

oosorça à Companhia Telefônica de

tôda e qualquer firma ou organização
que, embora não enquadrada na Lei
nv 5.517, de 23 de outubro de 1968,
tenha alguma seção ligada à Medicina
Veterinária.

Alagoas coaccssrtc para explorar o
Serviço de Telefonia público Urbano
em todos os Municípios do Estado de
Alagoas e dá outras providências.

Art. 7° As entidades, inclusive suas
filiais, que não estejam obrigadas ao
registro de capital social, pagarâc
anuidade correspondente a 1 (um)
maior salário-mini mo da região jurisdicionada pelo respectivo Conselho de
Medicina veterinária.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 8 0 ,
item XV, letra "a", da mesma Constituição, decreta:

Art . 89 A anuidade deve ser paga
até o dia 31 de março de cada ano.
Parágrafo único. A taxa de inscrição e a anuidade sofrerão um
acréscimo sôbre o seu valor, quando
pagas fora do prazo estabelecido
neste Decreto, cabendo ao Conselho
de Medicina Veterinária promover a
cobrança judicial, em caso de atraso.
de pagamento superior a 60 <Sessenta)
dias.

Art. 99 Os empréstimos solicitados
às instituições financeiras pelas entidades indicadas no art. 19 só serão

concedidos mediante certidão do registro da en tidade solicitante no Conselho de Medicina Veterinária.

Art. 10. As taxas e outros emolumentos de expediente administrativos
devidos aos Conselhos Regionais de
Medlcma Veterinária (CRMVs) pelas
entidades mencionadas no presente
Decreto e a que se refere o artigo 31
da Lei nv 5.517, de 23 de outubro de
1968, serão fixados pelo Conselho Federal
de
Medicina
Veterinária
(CFMV) mediante resoluções, publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 11. ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 19 Fica outorgada à Companhia
Telefônica de Alagoas - CTA, com
sede na cidade de Maceió, concessão
para explorar o serviço de telefonia
público urbano em todos os Municípios do Estado de Alagoas, respeitadas
as concessões regularmente outorgada
pelos poderes concedentes da época,
antertores à vigência da Constltuiçâo
do Brasil, de 24 de janeiro de 1967.
Art. 29 O prazo de concessão é de 25
(vinte e' cinco) anos, a contar da publicação do presente Decreto. devendo
o respectivo contrato ser assinado com
o Ministro de Estado das Comunicações ou outra autoridade por ele designada, dentro de 60 (sessenta) dias
após aquela data, de aoôrdo com as
cláusulas que com êste baixam. rubrícedas pelo Secretária-Geral Interino,
do mesmo Ministério, sob pena de tornar sem efeito, desde logo, o presente
Decreto.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
da Independência e 83 9 da.
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

ATOS, UO PODEl1' EXF.GU'i'l '1,.'0

DEGR.ETO

J\T,O

-AGÔSTO

69.136 - DE 30-DE
DE 1971

concede à firma 'irndividual

Sinézio

Borçes o direito de lavrar argila -no
município de Poços de Caldas, no
Estado de Minas Gerais.

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

ereta:

Art. 19 Fica outorgada à firma
individual Sínésio Borges concessão
pará lavrar argila, em terrenos de
.sua propriedade, no lugar denominado Córrego do Meio, distrito e município de Poços de Caldas, Estado de
MULas Gerais, numa área de sessenta
e dois ares e noventa e quatro cen..
tíares (0,6294 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos e trinta metros e
oitenta e um centímetros (530,81m),
no rumo verdadeiro de setenta e nove
graus e quinze minutos sudoeste ... ,
(79'?15' 8W), do bueiro existente no
local onde o córrego do Meio atravessa a Rodovia Poços de CaldasCaldas e os lados a partir dêsse vértive os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trinta e dois metros
(32m) sul (8); quinze metros (15m)
'leste (E); vinte e um metros (21m).
sul (S); doze metros (l2m) leste (EJ;
trir..ta e três metros (33m) sul (S);
dezoito metros Cl.Sm) leste (E); vinte e quatro metros (24m) sul (8);
treze metros (13m) leste (E); vinte
e um metros (21m) sul (8); trinta e
'Oito metros (38m) oeste (W); vinte
.e dois metros (22m) norte (N); dezenove metros Clâm) , oeste (W); vínte metros (20m) norte (N); vinte e
dois metros (22m) oeste (W); doze
metros (l2m) norte (N); treze me'tros (l3m) oeste (W); dezessete metros U7m) norte (N); quinze metro:'!
Clâm) oeste (W); trinta e cinco metros (35m) norte (N); dezesseis metros (16m) leste (E); treze metr03
(13m) norte (N); dez metros ClOm)
Iestr (E); doze metros (l2m) norte
{N); vinte e três metros (23m) leste
tE) Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes d-03
-arbigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do
'Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código não ex-
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pressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente concessão sujeita às estipulações
do Regulamento aprovado pelo
Decreto nc 5-1,726, de 19 de fevereiro
de 1963 e da Resolução nc 3 de 30 de
abrí: de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário fica obrlgadc a recolher aos cofres públicos.
na forma da lei, os tributos que forem devidos à União ao Estado e ao
munícipío. em cumprimento ao disposto na lei nv 1.038 de 21 de outubrc de 1969.
Art. 39 Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão de lavra
será declarada caduca ou nula, na ror;
ma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5'? A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será branscrito no livro C de Registro das OonC€fSÕeS de Lavra, da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
150'; da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.137
DE 30 DE
AGÔSTO DE 1971
Concede à Emprêsa Nordeste de Ctücórios Tabu Ltda., o õsreuo de lavrar
calcário, no
município de
Alhandra, Estado da Paraíba.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item III, da Constituição, nOS
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de f.evereiro de 1967 (Código de Míneraçâo) , alterado
pelo Decreto-lei
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nv 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 19 Fica outorgada à Emprêsa
Nordeste de Calcários
Tabu Ltda.

concessão para lavrar calcário em ter-

renos de propriedade de Benito de Oliveira Lundgren e outros, no lugar de-

nominado Igarapu, distrito de Mata,
município de

Alhandra, Estado da

Paraíba, numa àrea de cento e sessenta hectares

(160ha), delimitada

por um retângulo, oue tem um vértice a quatrocentos e sessenta e dois
metros e cinqüenta centímetros ....
(4fi2.50m), no rumo
verdadeiro de
trinta e sete graus e vinte e sete mi-

nutos sudoeste (379 27' SW), da sede

da propriedade Igarapu e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
oitocentos metros (SOOm) este (E) 8
dois mil metros (2.00Dm) norte (N).
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nv 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão
Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 O
concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à Umâo, ao Estado e ao Município em cumprimento do disposto na
Lei nc 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incubem a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, na
forma dos Arts. 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do Art. 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título êste
Decreto,
que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energía.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1971;
I50l,l da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antõnio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 69.138 AGÓSTO DE 1971

DE

30

DE

Retijica o artigo 19 do Decreto número 57.094, de 19-10-1965.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
81, item lU, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica retificado o artigo 1v
do Decreto número cinqüenta e sete
mil e noventa e quatro (nv 57.094), de
dezenove (19) de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (1965),
que passa a ter a seguinte redação:
Fica outorgada a Mineração Santa
Catarina Ltda., concessão para lavrar
fluorita em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Segunda
Linha Torrens, distrito e município de
Morro da Fumaçâ, Estado de Santa
Catarina, numa área de trinta e cinco hectares e sessenta ares (35,60ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a duzentos e cinqüenta metros (250 mj , no rumo verdadeiro de oitenta e nove graus e quarenta e oito minutos nordeste ....
(89º48' NE), do marco DNPM-2, do
Decreto de Lavra número cinqüenta
e cinco mil cento e vinte um ....
(55.121), de dois (2) de dezembro de
mil novecentos e sessenta e quatro
(1964), e os lados divergentes a partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: trezentos e noventa metros (390 m) , oitenta
e nove graus e quarenta e oito minutos nordeste (89948' NE); setecentos e cinqüenta e sete metros (757 mj ,
doze minutos noroeste (0912' NW);
cento e quarenta metros (140 m) , oitenta e nove graus e quarenta e oito
minutos sudoeste (89948' SW); duzentos e quarenta e três metros (243 m),
doze minutos noroeste (0,?12' NW);
duzentos e cinqüenta metros (250 mj ,
oitenta e nove graus e quarenta e oito
minutos sudoeste (89l,l48' SW); mil
metros (1.000 mj , doze minutos sudeste (0°12 SE).
Art. 29 A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro C .Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento Nacional da erortucâo
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia.

ATOS

Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de agôstc de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMÍLIO

DECRETO N'? 69.139 AGÔSTO DE 1971

DE

3Q3

DO ?Om:R EXHT'ClVü

30

DE

Concede á

firma individual
José
Duarte Irmão o direito de lavrar
mármore, no município de Curaçà,
Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos tõrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à firma
mdívídual José Duarte Irmão concessão para lavrar mármore, em terrenos de propriedade de Francisco
Henrique de Souza e outros, no lugar
denominado Fazenda
Curral Novo,
distrito de Patamuté, município de
Curaçá, Estado da Bahia, numa área
de duzentos e um hectares e vinte e
um ares (201,21hal, delimitada por
um pclígno irregular. que tem um vértice a mil e quinhentos metros ....
(1.500m), no
rumo
verdadeiro de
quinze graus sudeste (l59 SE), da
tôrre da Igreja de Patamuté e os lados a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (100m), oeste (W);
cinqüenta metros (50m) , norte (N);
cento e vinte metros (l20m) , oeste
(W); setenta metros (70m), norte
(N); duzentos e trinta metros (230m),
oeste ('W); cento e quarenta metros
(140m), norte (N); duzentos e emqüenta metros (250m), oeste (W);
quatrocentos metros (400m), sul (S);
cento e cinqüenta
metros (150m) ,
oeste (W); dois mil quatrocentos e
trinta metros (2. 430m) , sul (S); setecentos e vinte metros (720m), leste
(E); mil setecentos e cinqüenta metros (1. 750m) , norte (N); cem metros (lOOm) , leste (E); setecentos ~
cinqüenta metros (750m), norte (N);
trinta metros (30m), leste (E); setenta metros (70m). norte (N). Esta
concessão é outorgada mediante as

condições constantes dos artigos 44,
47 e suas. alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes,
do mesmo Código, nâo expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
Iioa sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3 de 30 de abril
de
de 1965, da Comissão Nacional
Energia Nuclear.
Art. 29 O
concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres públtcos, na forma da Lei, os tributos de-o
vidas à União, ao Estado e ao Mun1eíplo em cumprímento do disposto no
Decreto-lei no 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, 3- concessão para lavrar, será declarada caducg ou nula,
na forma dos Arts. 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4º As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do Art. 59 do Código de Mineração.
Art. 5'? A concessão de laVl'a terá
por título
êste Decreto,
que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da. Produção Mineral, doMinistério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
lMº da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DEüRETü I'oW 69.140
AGÔSTO

DE

DE

30

DE

197-1

Concede à firma individual Síméeio
Borges o direito de lavrar bauxita
e argila, no município de caldas,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttgc 81, item IH, da Constituição, nos.
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de

:;04

ATOS DO PODER EXECUTIVO

fevereiro de 1967 (Código de Mineraçác) alterado pelo Decreto-lei nv 318,
.de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à firma individual Sínézío Borges concessão

para lavrar bauxita e argila em terrenos de sua propriedade, no lugar
del~ommado Maranhão ou Laranjeiras, distrito e município de Caldas,

Estado de Minas Gerais, numa área
de nove mil duzentos e setenta e nove
hectares

(9·.279 ha) , delimitada por

um polígono irregular, que tem um
vértice a noventa metros csorru , no
rumo verdadeiro de vinte e três graus
e cinqüenta e cinco minutos nordeste

(23 955' NE), do canto SUdeste (SE) da

.casa com base de pedra, sede aa propriedade e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rul'HUS verdadeiros: cento e vinte e três
metros (123,OOm), oeste (W); vinte e
seis metros e cínouenta centímetros
<26,50m), norte (N); dezoito metros
,8 cinqüenta centímetros (1B,50m), oeste (W); vinte e um metros e cínquenta centímetros (21,50m). norte (N);
vinte e um metros (21,OOm), oeste
(W); vinte e cinco metros e cinquenta centímetros (25,50m). norte (N);
vinte e um metros (21,OOm). oeste
(W); vinte e cinco metros (25,OOm);
norte (N); vinte e doís metros
.
(22,OOm), oeste (W); vinte e seis me,
tros (26,OOm), norte (N); vinte e três
metros (23,OOm); oeste (W); vinte e
..sete metros e cinqüenta' centímetros
(27,50m), norte (N); vinte e quatro
metros (24,DOm), oeste (W); vinte e
nove metros e cinqüenta centímetros
(29,5Dm) norte (N); cinqüenta e sete
'metros e cinqüenta centimetros(57,50m), oeste (W): trinta e oito
metros e cinquena centímetros ....
(38,5Dm), sul (8); trinta e três metro"
e cinquenta centímetros (33,50m), oeste (w); trinta e nove metros e cin-qüenta centímetros (39,50m), sul (8);
trmta e três metros (33,OOm), oeste
(w); trinta e três metros (33,Dam) ,
sul (8); vinte e três metros (23,OOm),
oeste (W); quarenta metros (40.00m),
sul (8); sessenta e seis metros "'.
03S.DOm), leste (E); trinta metros -,
(30.DOm), sul (8); setenta e cinco metros e cinqüenta centímetros (75,50m),
Ieste (E); vinte e sete metros sul (8);
trmta e cinco metros (35,OOm), leste
(E); dezenove metros (19,OOm), sul
(8); trinta e nove metros (39,OOm),
âeete (E); dezessete metros (17,OOm),
sul (8) ; cento e noventa e quatro me-rro s, (194,00), leste (E); trinta metros
·(30,OOm), norte (N); quarenta. e sete

metros (47,OOm), leste (E); cento G
setenta metros (170,OOm), norte (N);
vinte e nove metros (29,00m), leste
(E); cento e sessenta e quatro metros (164,OOm), norte (l'T,); vinte e
cmco metros e cinqüenta centímetros
(25,50m), leste (E); duzentos e dez
me~ros (210,OOm). norte (N); trinta
e .cinco metros (35,OOm), oeste (W).
trtnta e nove metros e cinqüenta centímetros (39,50m), norte (N); quarentae um metros (41,OOm), oeste
(W); quarenta e seis metros (46,OOm) I
norte (N); sessenta e três metros ~
(63,OOm), oeste (W); cinqüenta e nove
metros (59,00m). sul (8); treze metros e cinqüenta centímetros (13,5Dm),
oeste (W); cento e seis metros e cinqüenta centímetros (106,50 m) sul
(8); dezessete metros (l7,OOm), leste
<E); cento e trinta e três metros ~
C133,OOm>, sul (S); vinte e quatro
metros (24,00m), leste (E)' duzentos
e noventa e oito metros e' cinquenta
centímetros (298,50m). sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
ftca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
51.72"6 de 19 de fevereiro de 1963 8
da Resolução no 3 de 30 de abril de
1965, da comissão Nacional de Enersia Nuclear.
Art. 2"" O concessionário fica obrtgauc. a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao· Município
em cumprimento do disposta no Decreto-lei ne 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavraa será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4Q N; propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
dJ artigo 59 do código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título êste Decreto que será transente no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacíonal da produção Mineral, do Ministério das Minas e Energta,
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Art. 69 Revogam-se as disposições
em conttárío.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
15eÇl da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ- 69.141
AGÔSTO DE

DE

30

DE

1971

Concede à firma individual Sinésio
Borges o direito dl3 lavrar bauxita,
no município de Poços de Cczccs,
Estado de Mínas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (J ai ttgo
81 item IH, da Constituição. nos
têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração); alterado pelo Decreto-lei
nv i:lld, de 14 UI2 março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à firma rndívídual Sínésío Borges, concessão
pala lavra, oauxita e.n terrenos de

sua propriedade, no lugar denomina..
(lo Fazenda Maranhão, distrito e mu..
mcipio de Poços de Caldas, Estado de
Minas Gerais, numa área de um nectare, cínquenta e um ares e sessenta
centíares (1,5160ha), delimitada oflr
um polígono irregular que tem um
vér tíce a trezentos e oitenta e quatro metros ~ trinta e dois centímetros
(3M.32m), no rumo verdadeiro de se..
tenta e nove graus e dez minutos
nordeste (7991O'NE); do" can toE ,~.,
te) da casa 10 81'. Francisco Martms
e os lados a partir dêsse vértice, 03
seguintes comprimentos e rumos ver-e
dac eiros: quarenta e um metros
141m) este (E); onze metros e cí tr.quenta centímetros (ll,50rú). sul (1::»;
vinte e dois metros e crnquenta L~e'l~
tímetros t2:.l,SOm), este (E); setenta
e sete metros e cinquenta centímetros
(77.SCm), norte (N); setenta t: aois
metros e
cinquenta
centímetros
('?2,50m), oeste (W); dezesseis metros
p
cinquenta centícnetros <l6.S0m'.
norte (N); vinte e cinco metros
(25m), oeste (WJ; dez metros e cín ..
.quenta cen tímetros (lO.SOm), nona
(N); vinte e cinco metros (25m), oesto (W); dezesseis metros (16m), ucr..

te- (N); vinte e cinco metros (2Sm).
oeste (W); dezesseis metros e cluquente, centímetros C16,SOm), norte
(N); cinquenta metros (SOm), oeste
(W); oitenta e quatro metros e cinquenta centímetros (84.S0m), sul IS) j
setenta e cinco metros (7Sm) , este
(E); vinte e três metros e clnquenta
centímetros (23,SOm), sul (8); em ..
quanta e nove metros (S9m). este
<E); dezessete metros e cinqüenta
centímetros <l7,50m), sul (8). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamen..
te mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fIca sujeita às estrpulacões do Regula..
mente aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nc a de ao de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obr!..
gado a recolher 3IOs cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em ccmprfmento do disposto no De..
ereto-Lei nv 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 39 .Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
ct:' Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas e~·
tão sujeitas às servidões de solo 6
subsolo para fim, de lavra na forma
de artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A ccncessâo de I a v r a.
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Nfj..
nrstérro das Minas e En-ergia.
Art. 69 Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
da Independência e 83Q da
República.
lRO\'

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N 69.142 -

DE

30

DE

AGÓSTQ DE 1971

Concede à Companhia Thermas do
Rio Quente o direito de lavrar Agua3
Termo-Minerais, no municlpio de
Caldas Novas, Estado de Goiás.

O presidente da República, usando
da a tri buíçâo que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Oonstitutçàc,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mmeraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nv

318,

de

14 de

março

de

1967,

decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Companhia Thermas do Rio Quente, concessão para lavrar Aguas-Termo-Mlmeraís, em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda
.água Quente, distrito e município de
Caldas Novas, Estado de Goiás, numa
área de vinte e três hectares cinco
ares sessenta centrares t23,0560 ha) ,
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a cento e vinte e quatro
metros (124 m) , no rumo verdadeiro
de quinze graus noroeste (159 NW), do
marco cravado na extremidade noroeste (NW) da barragem da Usina do
Ríbeírao Agua Quente, e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e vinte e quatro metros (524
metros), este (E); quatrocentos e
quarenta metros (440 m) , sul (8);
quinhentos e vinte e quatro metros
(524 m) , oeste (W); quatrocentos e
quarenta metros (440 m) , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726 de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3 de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, ao Estado e ao Município em
cumprimento do disposto no Decretolei nc 1. 038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar.
será declarada caduca ou nula, na
forma dos arts. 65 e 66 do Código de
Míneraçao,
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra tem
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em con trário .
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repúblíca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.143
AGÔSTO DE

DE 30 DE

197~

Declara de utilidade pública, para jins
de desapropriaçâo em javor da Petróleo "Brasileiro S. A. ......•.
PETROBRAS, terras e benfeitorias
situadas no muniCÍpio de São Sebastião, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuição;
de conformidade com o que dispõe o
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junno
de 1941 com as alterações constantes da Lei nv 2.786, de 21 de .naao
de 1956, e Decreto-lei nc l.Q75, de
22 de janeiro de 1970; tendo em vista
o artigo 24 da Lei nc 2.004, de 3 de
outubro de 1953; e atendendo a llecessidade de a Petróleo Brasileiro c- .A.
- PEI'ROBRAS ampliar as Instalações do Terminal Maritimo Armírante Barroso (TEBAR), situado na cidade de sao Sebastião, Estado de São
Paulo, decreta:
Art. 19 São declaradas de rnudade pública para fins de desapropriação em favor da Petróleo Brasí-

ATOS
Ielro S. A. -

:00

PETROBRAS, as ter-

ras e benfeitorias de propriedade de

quem de direito, situadas no Municipio de São Sebastião, no Estado de
São Paulo, assinaladas na Planta
DETRAN - 032~022-0;'5-B, anexa ao
Processo MME - N9 314-71. e conrtguas, em parte, à área do Terminal
Maritimo Almirante Barroso
.
(TEBAR), pela Avenida 4 e Rua 19
(total) , ambas do loteamento da Companhia Melhoramentos de São Secasnão, com a área total de 670. 200,81 m(seiscentos e setenta e oito mil '":'! duzentos metros quadrados e oitenta e
um decímetros) e os seguintes Iímítea ; partindo do marco nc .i . tndicadc
na Planta, situado no vértice rormado pelo lado par da Rua zíhaoela
com o lado ímpar da Averu-ta Armando Sales de Oliveira, ponto detinido pelas coordenadas UTI1-X=
458.481,25 e Y = 7.367.788,75, seguindo pelo lado ímpar da Avenida Armando Sales de Oliveira e seu prolongamento, com alinhamento reto de ..
302,00 m (trezentos e dois metros) e
azimute magnético de 3129 10' (novembro 1970) até o marco nv 2 s.!.tuado na deflexão do alinhamento do
lado direito da Avenida Quatro de
coordenadas UTM-X= 458.131,~5 e
y = 7.367.973,75 e com o azimute
magnético de 257933' , em linha reta
de 308,22 m (trezentos e oito metros
e vinte e dois centímetros) até o
marco nc 3 situado em nova deflexão
da Avenída Quatro, de coordenadas
UTM-X= 41::.7.862,5 e Y=
.
7.367.828,75 e dai com alinhamento
reto de 401,23 m (quatrocentos e .um
metros e vinte e três centímetros) e
azimute magnético de 3129 25' até o
marco nv 4, ponto de coordenadas ..
UTM-X= 457.510 e Y= 7.368.011,25
e com azimute magnético de 'lSi9 ')'1'
em linha reta de 248,00 m (duzentos
e quarenta e oito metros) até (I a-co
nc 5, de coordenadas UTM-X457.362.5 e Y= 7.367.8125 e d~, c·;~ü
alinhamento reto de 688,98 m cseiscentos e oitenta e oito metros e noventa e oito centímetros) e azimute
magnético de 1349 27' até o marco nv
6, de coordenadas UTM-X= .....
457.972,5 e Y= 7.367.492.5 e com aztmute magnético de 2229 2~' em linha
reta de 516,03 m (quinhentos e dezesseis metros e três centímetros- até
o marco nv 7 situado no alinhamento
do lado direito da Rua São Benedito,
ponto de coordenadas UTM-X457.72625 e Y= 7.367.027,5
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donci~,

pela mesma rua e lado, com o linha-

menta reto de 252,00 m (duzentos e
cínquenta e dois metros) e azimute
magnético de 1279 51' atinge o marco
nc 8, vértíce situado na esquina das
Ruas Sâo Benedito e Itatinga, de coordenadas UTM-X= 4E'7.968,75 e Y=
7.366.931,25 e desse ponto, com o aaímute magnético de 799 13' e distância
de 19250 m (cento e noventa e 110i8
metros e cínquenta centímetros) até
o marco nv 9 de coordenadas •.......
UTM-X= 458.145 e Y= 7.367.017,5
e dai com azimute magnético ce ..
1319 lO' e distância de 237.20 m (rtuzentoa e trinta e sete metros e vinte
centímetros) até o marco nc 10 situado no lado direito da Rua Ceará,
de coordenadas UTM-X= 458 . .151,25
e Y= 7.366.928,75 e com azimute
magnético de 459 40', seguindo pelo
lado par da Rua Ceara na distancia
de 491,50 l i (quatrocentos e noventa
e um metros e cinquenta centímetros.
alcança o marco no 11 ponto de coordenadas UTM-X= 458.593;15 e Y =
7.367.350 donde, pela lado esquerdo
da Rua Minas Gerais, com asim, .te
magnético de 3169 10' e alinhamento
reto de 321,00 .n (trezentos e vinte e
hum metros) vai até o marco ú C 12
situado na esquina da citada RlÍa
Minas Gerais com o lado par da RUa
Ilhabela, de coordenadas UTM-X=
458.322,5 e Y= 7.367.508,75 e dai .l){)r
essa rua, com alinhamento reto de ..
320,00 m (trezentos e vinte metros)
e azimute magnético de 449 33' até
o marco ínícíaj no 1.
Art. 29 A Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar, comcrecursos
próprios, amigável ou Judícíalmente,
a presente desapropríaçào.
Art. 39 A expropriante no exercícto das prerrogativas que lhe suo
asseguradas por êste Decreto, poderá
alegar, para efeíto de imissão provisória de posse, a urgência a que se
refere o artigo IE' do Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei no 2.786, de 21 de maio de
1956, e pelo Decreto-lei nc 1.075, ele
22 de janeiro de 1970.
Art. 49 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO NÇl 69.144 -

DE

31

DE

AGÔSTO DE 1971

Declara de utilidade pública o A mbu~
tatorio Evangélico, com sede em
Coronel Faoriciano, Estado de Mi-

nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
Bl, item IH, da Constituição e aten-

dendo ao que

consta do

Processo

M.J. 7.570. de 1970, decreta:
Art. 10 E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, com-

binado com o artigo F' do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Am-

bula tório Evangélico, com sede em
Coronel Fabriciano, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2° nsee Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação,

re~

sogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de agôsto de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150 0

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.145 AGÔSTO DE 1971

DE

31

DE

Dedara de utilidade pública a xsscciação Hospital de Caridade, com
sede em l-iui, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituiçao e atendendo ao que consta do Processo
MJ-9.847, de 1970, decreta:
Art. 10 E' declarada de utilidade
pú clicá nos têrmos do artigo I'! da
Lei n'' '91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação Hospital de Caridade, com
sede em Ijui, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2° aste Decreto entrará. em
viaor na data de sua nubncaçao, revo"'gadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de _agôsto de 1971;
da Independência e 839 da
República.
15Q1

EMÍLIO G.

MÉDICI

Attreaa Buzaid

EXEcutIVO

DECRETO W' 69.146 AGÔSTO DE 1971

DE

31

DE

Declara de utilidade pública a ::'ongregação das Irmãs Servas de Nossa Senhora cW Anunciação, com ~e
de em Ponta Grossa, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atrrbulçào que lhe confere o artigc 81, item IH, da Oonstttulção f;
at.cnoeuco ao que consta do Processo
MJ-16.867, de 1970, decreta:
Art. 11;> E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo :\1 aa
Lei ris 91. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo Iv do Regulamento aprovado pelo Decreto náme1'0 50.517, de 2 de maio de ;961,
a Congregação das Irmãs Servas de
Nossa Senhora da Anunciação, com
sede em Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 29 este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação Tevogadas as disposições em contràrto,

Brasrlia, ;ü de agôsto de 19'1l;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.147

DE

31

DE

f.GÔSTO DE 1971

CJeclara de utilidade pública o Hospt·
tal Beneficente Santo Antônio, com
sede em Ortãruiia, Estado de Suo
Paulo.

<> presidente da República, usance,
da atrtbuiçào que lhe confere o ar
tigo 81, item UI, da Constrtuicão e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-21.687, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 ;1;1
Lei r,~ 91. de 28 de agôsto de i93:1,
combinado com o artigo 1.9 do rcegu11t:lv:nto aprovado pelo Decreto numero 5(' ('-'~I, de 2 de maio de ~9{31,
o Hospital Beneficente Santo Antônio, COm sede em Orlândla, EBtado de.
São Paulo.

ATOS

DO

PODT~a EXE'CUT: \'0

Art. 2('- :E:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, rf'vogadas as disposições em contrárto.
Brasilia, 31 de agôstc de 197i,
L50'? rta Independência e 83 9 da
República.
G. MEDICI
Aureao Buzairt

EMíLIO

lamento aprovado pelo Decreto númete 50.517. oe 2 de maio de 1961,
o Lar de Meimeí, com sede em . 'ambuquira, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data -íe SU8 publicação, "e
vogaoas as dzsposíçôes em contrarto.
Brasíü-a, 31 de agôsto de 1971;
1500 '-1<::1. Independência e 839 da

DECRETO N'? 69. 148
AGóSTO DE

309'

DE 31 DE

nenouuca.

EMÍLIO G.

1971

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Declara de utilidade pública o Instituto Beneticente da Anunciação,
com serre em São Paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usancc
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, [11 'Conatltuição e

atendendo ao que consta do PrOceSS:1
MJ-24.549, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo P da
Lei nv 91, de 28 de agôato de ~935
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo _Decreto número 50.517, «e 2 de maio de :9~L,
o Instituto Beneficente da Anunciação, com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 29 ~ste Decreto entrará era
vigor na data de SU;i publtcaçãc revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agôsto de 19'71,
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIet
Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.149
DE 31 DE
AGÓSTO DE 1971
Declara de utilidade pública o Lar 1:3
M eirnei, com sede em Cambuqu~ra,
Bsuuia de Minas Gerais.

o Presidente da República, usenua
da at.nbuiçáo que lhe confere o ar.
tígo 81, item lU, da Constituição e
atenoencto ao que consta do Processe
MJ-20.243, de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarada de utihdace
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91. de 28 de agôstc de i93~.
ccmbínado com O artigo 1.9 do Regu-

DECRETO N9 69.150
DE 31 DE
AGÔSTO DE 1971
Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, uma área
de terra destinada à instalação de
concentradores de linhas em tâuriqui, 49 Distrito do MunIcipio de
Mangaratiba, Estado do Rio de Ja-

eesrc.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5° letra "h" e 6° do Decreto-lei número 3.365, 'de 21 de junho de 1841,
decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade pública, para fins de desaproprraçüo,
um terreno' com a área de 441,'i4m~
(quatrocentos e quarenta e sete metros quadrados e setenta e quatro decimetroe quadrados), pertencente ao
senhor Wilson Ferreira dos Santos,
constituído do lote 10, quadra "E" da
Rua Rio de Janeiro, do loteamento
VUa Muriqui, em Muriqui, 49 Distrito
do Município de Mangaratíba, Estado
do Rio de Janeiro, destinado à u.staIacâo de concentradores de linhas
pela Companhia Telefônica Brasüei-

ra.

Art. 29 O referido terreno tem o
formato de um quadrilátero írreg . d ar
e apresenta as seguintes caractertsticas e confrontações: a linha fe "rente mede 14,90m (catorze metros e noventa centímetros) para a rua Rro -de
Janeiro, no rumo de 629 Ol'NE, pelo
lado direito, faz uma deflexâo de 8!.-l"
30' à direita, mede 30,OOm (trinta -nebros) no rumo de 23° 29' SE, conrron..
tando com os seguintes ímóvets: li"
nha dos fundos do imóvel situado na
rua 12 de outubro, lote Iv, de projmedade- do senhor Vicente Antônio So ..
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bral M. Almeida; linha. de fundos da
Casa de Vila, situada na rua 12 de
Outubro, lote 17, de propriedade de

Nilcy Maria Ribeiro Castro e Lucy
Terezinha Ribeiro Castro: linha de
fundos da Casa de Vila, situada na
rua 12 de outubro, lote 17, de propriedade de Miguel Archanjo Te21dríck; a linha dos fundos faz uma rl.~~

flexão de 90°32' à direita, mede
14,95m (catorze metros e noventa e
cinco centímetros) no rumo de
.
629 OS'SW, confronta com a linha 10s
fundos do lote ns lO-A, da rua São

Paulo, de propriedade do senhor Jose
Paulo da Silva; o lado esquerdo faz
uma deflexâo de 899 28' à direita, me-

de 30,OOm (trinta metros) no rumo
de 28'? 29' NW, e confronta com o lado
direito do lote nc 9 da rua RiO np .JH~
neiro, de propriedade de Kalil Khede
e finalmente faz uma defkexâo de .. _.
901? 30' à direita, tudo de acôrdo com
a planta PT-NI? 20.0"64. constante do
processo no 3.775-71, do Ministério
das Comunicações.
Art. 39 - Fica a Companhia 'Te..
Ietôníca Brasileira autorizada a Pl'O"
mover a desapropriação do referido
terreno na forma da legislação vtgen..
te, com seus recursos próprios.
Art. 49 - Nos têrmos do art. 15 do
Decreto-Lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lp'l número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropríação é declarada de carater
urgente, para efeito de imediata ímtssão de posse.
Art. 59 nste decreto entra em vigor
na data da sua publícação, revogadas
as disposições em contrárto.
Brasília, 31 de agôsto de 1971;
I501? da Independência e 831? da
República.
I:>

32.738-70, do Departamento Adminis-

trativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Quadro de
Pessoal ....,- parte Permanente. - do
Mir..istério da Aeronáutica, para se
considerar enquadrados definitivamente na série de classes de Guarda, código GL-203.10.B, a partir de
tv de julho de 1960, Antonio Luiz
Hanselmann e Manoel Alves Malheíros. ficando sem efeito, consequentemente, a retificação de enquadramento dos referidos funcionários procedida pelo Decreto nc 64.909; de 29 de
julho de 1969.
Parágrafo único. Os cargos enquadrados por fôrça do disposto neste
artigo são considerados excedentes.
devendo ser automàtlcamente suprimidos quando se verificarem duas vagas na classe "B" da série de classes
acima referida.
Art. 2Q São igualmente mantidos os
atos de provimento das vagas decorrentes da aposentadoria de Antonio
Luiz Hanselmann e do falecimento de
Manoel Alves Malheíros .
Art. 39 O órgão de pessoal Civil
do Ministério da Aeronáutica providenciará a expedição dos atos declaratórios decorrentes da aplicação do
presente decreto.
Art. 41? ti::ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agôsto de 1971;
150Ç· da Independência e 831? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Móxcio de Souza e Mello

DECRETO

N9 69.152
DE 31 DE
AGÔSTO DE 1971

EMÍLIO G. MfDICI

HY(Jino C. Corsetti

DECRETO NQ 69.151 AGÔSTO DE 1971

Muda a denominação do Estabetectmenta Central de Finanças e da
outras providências.
DE

31

DE

DisPõe sobre o enquadramento de ser»uioree do Ministério da Aeronáutica e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista· o que consta doS
.
Processos números 6.594-69 e

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 81, item IH, da Constituíçào €
de conformidade com o disposto LIa
Artigo 46 do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica mudada a denommaçâo
do Estabelecimento Central de
Finanças para Estabelecimento Regional de Finanças da 11). Região Militar (ERF-1), a esta subordinando-se.
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Art. 29 O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação dêste Decreto.
Art. 39 1l::ste Decrete entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 31" de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLID G. MÉDICI

Orlando Geisel
DE

31

DE

1971

Autorização para timcíonaanento dos
Cursos de Letras (licenciatura completa) e Ciências Sociais, da Eacutàaàe àe Filosofia, Ciências e Letras "Barão de Mauá", S.P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei númc1'0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo numero 1.881-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
An.. 19 Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Letras (Iícencíat ura completa) e Ciências Sociais,
da Faculdade de Filosofia, Ciências ':l
Letras "Barão de Mauá", mantida
pela Associação Ríbeírâopretana de
1: .icaçâo, sediada em Ribeirão Prêto, Estado de São Paulo.
Art. 29 mate Decreto entrara. em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agôsto de ':'9"71;
150? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.154 SETEMBRO

tigo 81, item ITI, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59, in fine, da
Lei nv 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações e os acréscimos abaixo, introduzidos nos Estatutos da Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. - ELEw
TROBRAs conforme deliberação de
sua Assembléia-Geral Extraordinária,
em reunião realizada em 19 de julho
de 1971:

DECRETO N9 69.153
AGÔSTO DE

311

DE 1
DE 1971

DE

Aprova alterações introduzidas
ecs
Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETRQBRAS.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o ar-

a) O artigo 59 passa a ter a sexuinte redação:
"Art. 59 O capital social é de
o-s 3.840.000.000,00 (três bilhôp.s,
oitocentos e quarenta milhões de
cruzeiros) divididos em
.
3.832.423.978 (três bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões,
quatrocentas e vinte e três mil e
novecentas e setenta e oito) açõas
ordinárias, nominativas, no vetor
de ors 1,00 (um cruzeiro) cada
uma, e 7.576.022 (sete milhões,
quinhentas e setenta e seis mil e
vinte e duas) ações preferenciais,
no valor de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma".

b) O parágrafo único do artigo 6Q
passa a § 19 , ficando acrescentado o
seguinte § 2Q:

"§ 2 9, A distribuição de ações
provenientes de aumento de capital será feita no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da Assembléia-Geral que a
houver aprovado".

c) o artigo 10 passa a ter a seguin-

te redação:
"Art. 10. A sociedade poderá
emitir titules múltiplos de ações,
de valor nào inferior a 100 (cem)
ações. Os agrupamentos ou desdobramentos serão feitos a pedido do acionista, correndo por sua
conta as despesas com a substituição dos titulas, que não poderão ser superiores ao custo".
d) Fica acrescentado o segumte paràgrafo único ao artigo 10:
"Parágrafo único. Os serviços
de conversão, transferência e -íesdobramento de ações poderão ser
transítôrlamente suspensos,
ob .
servadas as normas e límíta'jêes
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do parágrafo 12 do. artigo 34 da
Lei nv 4.728, de 14 de junho de
1965, ou as que vierem a ser ~s
tabelecídas por Iegrslaçâo posterlor" ,
8) o parágrafo único do artigo 3D

passa a § 19, ficando acrescentado v
seguínte § 29 :
"§ 29 O

pagamento de dívíden ,

dos será feito no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da Assembléia-Geral que ')8

houver aprovado".

Are. 2? este Decreto entrará em vtgcn: na data de sua publicação, revo-

gada.'> as disposições em contrario.
Brasília, 1 de setembro de 1971;
da Independência e ~31,> tia,
Repubhca..
léO~

E:JIi1iLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECR.ETO N(I 69.155 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1971

Concede à Mineraçâo tuupe Ltda. o
direito de lavrar calcarw, no município de Ilhéus. Estado da Ba-

tüa .

o

-

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe contere o

artigo 81, item lII, da Constituição,
DO~ têrmos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto n?
318 de 14 de março de 1967, decre-

ta:

Art. 1Q Fica outorgada à MineraItaípe Ltda.. concessão para lavrar calcário, em terrenos de proprtedade de Angelíto Tavares Dias, herdeiros de João Teodoro de Sá, e outros, no lugar denominado Juerama
na. margem esquerda do rio Almada,
118 distrito de Arttaguá, município de
Ilhéus, Estado da Bahia. numa área,
de noventa e dois hectares e cinco
ares (92,05 na.Y, delimitada por um
polígono mtstdlineo, que tem um vértice coincidente com a intersecão do
eIXO. do canal artificial de acesso às
canoas, com a margem esquerda do
rto Almada. vértice nv 4 do Decreto
nv 55.468 de 5.1.1965. e os lados a
partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cençâc

EXECUTIVO

to e cinqüenta metros (150 m) , sul
(8):
seiscentos e cinquenta metros
1650m), este (E); mil e quinhentos
metros (1.500m), norte (N); mil metros (1.000m), oeste \.W); quatrocentos e quarenta metros (440m), sul
(S); o sexto lado é o segmento retiImec que partindo da extremietade
do quinto lado descríto. com o rumo
este (E), alcança a margem esquerda do rio Almada. O sétimo e últimu lado, é o trecho, da margem esquerua do Rio Almada, compreendido entre a extremidade do sexto lado
e CJ vértice inicial. Esta concessão é
outorgada
mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
ahneas e 51 do Código de Mineraçáo, além de outras constantes do
mesmo Código
não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
nv
51.726 de 19 de fevereiro de 1963 c
ctn Resolução nv 3 de 30 de abril de
1965 da Comissão Nacional de Energid. Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrlgaõc a recolher aos cofres públicos,
11.1 forma da Lei, os tributos devidos
a União, ao Estado e ao Mun'cipío
em cumprimento do disposto na Lei
nv 4.425, de 8 de outubro de 1964.
Art. 39 Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
Ihc incumbem a concessão para Iavrso , será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Cocl:lg-.." de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
de artigo 59 do Código de Minera-

cão

Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título
êste Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro uos
DEcretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Mínistértc das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrárro .
Brasília, 19 da setembro de 1971;
1iW' da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICl

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO PoDER

DECRETO N9 69.156
SETEIVIBRQ DE

~ DE

19

DE

1971

ConceCie a comsanma de Estanho
Sào Joâo Del Rei o direito de lavrar cassiterita, tântalo-columbita
e asoimaua. no municípío de Nazareno, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usan-

°

d-a atribuição que lhe confere
artigo 81, item lII, da Constdtuíçâo,
no~ têrmos do Decreto-lei nv 227, de
2H de fevereiro de 1967 (Código de
Míneraçàcj , alterado pelo Decreto-Ieí
nv 318, de 14 de março de 19-67, decreta;
Art. 19 Fica outorgada à Companhia de Estanho SOO João 'Del Rei
concessão para lavrar cassiterita,
tántalo-columtnta e djalmaita, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Volta Grande do Rio das
Mortes, distrito e mumcipio de Nazareno, Estado de Minas Gerais, nunu "área de vinte hectares noventa e
do~: ares e quarenta e nove centiare» (20,9249ha), delimitada por um po.,
hgono irregular, que tem um vértice
a cento e cinqüenta € quatro metros
U54m) , no rumo verdadeiro de uezesseís graus dezenove minutos noroeste 06'.'19'NW), do terceiro (39) marCo da área do d-ecreto de lavra nv
19.770 de 10.10.45, e os lados a partlv dêsse vértice. os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: trezentos e noventa metros (390m), o'este ~W); sessenta metros (60m) , norte (J.\T); setenta metros (70m) , oeste
('W); cem metros (100m), norte (N);
vinte e cinco metros (25m,
oeste
(W); cem metros Clüüm) , norte ·N);
v1nte metros (20m). oeste (W); cem
metro- (Iüüm) . norte (N); cem metro- (lüüm) , este (E): cento e cinqüenta metros (150 mj , norte (N); setente metros (70m). este (E); cem
metros (lOOro). norte (N); cento e
oitenta e um metros e cinqüenta e
sete centímetros (181,57m), este (E):
C1.(,

DECRETO N"' 69.157 -
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oitenta e seis metros (S6m) , sul (S);
quinhentos e quarenta e seis metros
{546m), dezesseis graus dezenove mimitos sudeste (16°H)'SE). Esta concessão é outorgada mediante as condícôes constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineraçâo, além de outras constantes
da mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta
concessão
nc, SUjeita às estipulações do ReguIarr.ento aprovado pelo Decreto
nv
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3 de 30 de abril de
1965 da Comissão Nacional de Energta Nuclear.
Art. 29 O concessi-onário fica obrigad-o a recolher a>'JS cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União. em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro de 1989.
Art. 39 Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
n,t forma dos artigos 65 e 66 do cõdígc de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
eatãc sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
de artigo 59 do Código de Mineraçá{;.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título -êste Decreto, que
será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
doMinistério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1971;
150' da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DE

1°

DE SETEMBRO DE

1971

Abre crédito suplementar aos Encas ços Gerais da Unuio, no valor de Cr$ '"
296.400.000,00 para retorço di;' dotação consignada no vigente Or-.

comento,

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artlgc 81, item lII, da Constttuiçúo, e da autorização contida no artigo 6°, item
I'I, da Lei n" 5.623, de 1° d ~ dezen-bro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto aos Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 296.400.000,00 (duzentos e noventa e seis milhões e quatrocentos
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mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao Subanexo 28.00, a saber:
~8.00

c-s 1,00

-

28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério

do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.022 -

Programa de Integração Nacional

Construçào das Rodovias Transamazôníca
e Cuíabá-Santarem, fase inicial do Plano

de Irrrgaçao do Nordeste e outros Projetos Prfoi-itàrtos
4.1.2.0 -

Serviço em Regime de Programa Especial

296.400.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste decreto provirão da
fonte prevista no § 3° do artigo 43 da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1971; 150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

Nv 69. 158 DE 1
SETEMBRO DE 1971

DE

Dispõe sôbre a Administração Supe~
rior da Universidade Federal de
Ouro rreto.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constítuíçào, decreta:
Art. te Enquanto nâo estiverem uefinitivamente oonstatutdos os órgâoa
da Administração Superior da "Jmversidade Federal de Ouro Prêto, respondera pela Reitoria como Reitor
"pro-tempere", um Proressor com experiência universrtàrra, designado pelo
Presidente da República.
Art. 2q .f:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de setembro de i971;
150q da Independência e 8:5'1 da
República.
EM:ÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRE"I'o NQ 69.159 -

DE

1

DE

SETEMBRO DE 3971

Dispõe sôbre a Tabela Provisória de
Pessoal Temporârio da Escola Nacional de Informações.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

tlgo 81, item III, da Constdtuíçâo- decreta:
Art. 19 Além do pessoal prevista no
Decreto nv 68.448, de 31 de março de
1971, a Escola Nacional de Intorma-,
çôes possuirá, para o atendimento dos
respectivos serviços, Tabela Provrsória de Pessoal 'I'emporárlc, nem como
especialistas temporários, sob o regime da legislação trabalhista.
Parágrafo único. A Tabela de que
trata êste artigo será aprovada pelo
Chefe do Serviço Nacional de Informações.
Art. 29 A critério do Chefe do Serviço Nacional de Informações, o preenchimento dos empregos constantes
da Tabela Provisória de Pessoal Temporário e a contratação dos esnecíalistas de nivel superior na forma das
normas legais e regulamentares ,,'1gentes, será feito progressivamente de
acôrdo com as necessidades e coservadas as disponibilidades orçamentarias.
Parágrafo único. Na fixação dos
salários dos empregos integrantes da
Tabela serão observadas as normas
estabelecidas pelo Decreto nc 67.561.
de 12 de novembro de 1970.
ArL 3Çl gste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarie.
Brasília, 1 de setembro de 19"71;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Carlos Alberto da. Fontoura

ATOS

oo

DECRETO N9 69.160 - DE 2
SETEMBRO DE 1971

PODE~

DE

,Retifica o Decreto n Q 69.018, de 4 de
agôsto de 1971, que abre créd-ito suplementar aos Encargos Gerais da
União no valor de Crs 10.000.000,00,
para reiõrçc de dotação consignada
no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar"tigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma
"abaixo, o Decreto nv 69.018, de 4 de
agôsto de 1971, que abre crédito suplementar aos Encargos Gerais da
União, no valor de o-s 10.000.000.00
(dez milhões de cruzeiros), para refôrço de dotação consignada no VIgente Orçamento:
No Artigo 19 Onde se lê:
"28.02.00.1.023 - Financiamento de
.Atívidades e Projetos Prioritários"
Leia-se:
"28 02.18.00.1.023 - Financiamento
'de Atividades e Projetos Prioritários"
No Artigo 29 Onde se lê:
"28.02.00.1.026 - Financiamento de
Projetos Especiais a cargo do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico"
Leia-se:
"28.02.18.00.1.026 - Financiamento de Projetos Especiais a cargo do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico" .
Art. 29 Este decreto entrará em vi.gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 2 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
.Jotio Paulo dos Reis Velloso

EXECUTIVO

DECRETO NQ 69.161 - DE 2
SETEMBRO DE 1971

315
DE

Acrescenta parágrafos ao artigo 19 do
Decreto n Q 55.202, de 11 de dezembro de 1964 que define o conceito
de autoria nacional da obra cinematográfica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e,
Considerando a necessidade de ser

reformulado o conceito de autoria nacional da obra cinematográfica brasileira, deffnídc no Decreto nc 55.202,
de 11 de dezembro de 1964, com o objetivo de incluir nas características de
nacionalidade que a legislação reconhece para o filme, aquelas referentes
à autoria e à natureza do argumento, decreta:
Art.

19 Ao artigo 19 do Decreto

nv 55.202, de 11 de dezembro de 1964
são acrescidos os seguintes parágrafos:
"Art. 19
.
§ 19 No caso de utilização
de
argumento extraido de obra de
autor nacional ou de episódio da
história' brasileira que apresente
ínterêsse histórico ou cultural relevantes, poderá ser dispensado o
prazo de reetdêncía de diretor estrangeiro no Brasil previsto na
alínea c, desde que o mesmo seja
assistido por um co-diretor brasileiro ou conte com a colaboração
direta do autor da obra, a juizo
expresso 10 Instituto Nacional do
Cinema.
§ 29 Ocorrendo a hipótese do
parágrafo anterior. todos os filmes ou projetos de filmagem deverão ser submetidos ao Instituto Nacional do Cinema, para que
diga se convêm ao cinema brasileiro e ao mercado de trabalho
dos realizadores nacionais.
§ 39 A exceção prevista no § 2Q
fica limitada a um número máximo de três projetos por ano, a
fim de atender à necessàrfa defesa do mercado de trabalho das
classes interessadas".
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Art. 2º nste Decreto entrará em vigor na data de sua publícação. revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brasilia, 2 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMiLIo G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 69.162 -

DE

2

DE

SETEMBRO DE 1971

Extingue a Divisão de Contabilidade
e de Creditas AssistencWls do Departamentu de

Aamnustracao

ao

Mimsteno da Justiça, atlera o Re-

mesmo Depru uimeuto,
suprime e cria tuncóes sncnnoaaae.
e dá Qutms promaéncias,

gimento do

O Presidente da República, usando
das atríburçoes que lhe contere o artigo 81, Itens 111 e V, da constttuí-:

çao, e tendo em vista c que con-ta
do Processo nv 1. 228, de Hl71, do Departamento de admímstraçao do Mi-

n.aterto da .Justíça, decreta:
Art. 1Q Fica extinta a Divisão de
Contabilidade e de credites Asststendais, em que se transtcrmou " Divisão de Orçamento do Departamento
de Aumimstraçao do ,Vl11!1'Õ;e!H... ua
Justiça, ex vz oc disposto no ut,lgn õ L,
item IIl, do Decrete Q'J 04.416, de 'l8
de abril de 19b~, com excrusào da M"'çao de credites Assist.encraie que, AJJU
a.' atrtbuiçóes rtenmdas no artigo .~tJ
do Decreto ns 1. 500, de 9 de novembro de 1\:162, passa a subordinar-se,
diretamente, ao Diretor-Geral do refendo Departamento.
Parágrafo único. Ficam suprimidos,
no Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Justiça,
o cargo em cormssáo <l as funções
gratificadas da Di visão de COntabilidade e de Créditos Assistenciais do
Lepartarnentc
de
Adrmmatraçao,
abaixo discriminados:
1 Diretor da DIVISão de COntabilidade e de Créditos Assistenciais, simbolo 4-C.
1 Chete da secao de Execução 01'çament.a na, stmboto 4-F,
1 Chefe da secao de Prevtsao Orçs.mentária, simbolo 4-F.
.. Assistentes do Diretor, simbolo
4-F.

EXECUTIVO

1 Secretário do

Diretor, símbolo-

4-F.
3 Auxiliares do Diretor, símb alo.
16-F.
1 Encarregado da Turma de Admi-

nistração, símbolo Hi-F.
Art. 2'" Picam críadas, co ~ll<:l.'n;
de Pessoa: - Parte Permanente do Míntst.erto da .justtça, as fltn;:)::::i5
gra ttftcaoas constantes d.' anexo, ~a
ra a tendnnento de encargos da c...,,_
cretaría - Geral e da Lnspetoria . h~r~J
de Pinancas '(1\0 8. ,.nst.ituH,:a')-:4s
Inspetorias-Seccionais, nos têrm.is no
§ Iv rtu artigo 19 ao Decreto numero
67.~08, de 16 de setembro de 19'70.
Art. 39 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto correrão à
conta das
dotações orçamentárias
próprias do Ministério da Justiça.
Art. 49 este Decreto entrará em,
vigor na data de sua public IÇa0, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 2 de setembro de 1971;
150 Q da Independência e 83 Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 2<;1 foi
publicado no D.O. de 3-9-71.
DECRETO NQ 69.163 - DE 3
SETEMBRO DE 1971

DE

Declara de utiltaade
pUbllca. nara.
eteito de desapropriação, os imóueis
constttutivos da área que rnencíc-.
na, no municipio de Santos, E~tado
de São paulo, e dá outras prcniuién-

ercs.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arta-.
go 81, item IIl, da Constitutçào e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
no 3.365. de 21 de julho de 1941, modificado pela Lei nc 2.786, de 21 de n.alo
de 1956, e no Decreto nv 24.599, de 6·
de julho de 1934, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de ut.,.....ade pública, para os fins de desapropríaçáo, por parte da Oia , Docas
Santos o domínio útil dos seguln. .s,
terrenos de marinha, os alodtaís e benfeitorias nêles existentes, situados en-
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tre os canais de saneamen to n 9,,,: 5 e
-ii no local denominado Macuco.
no
Mumcípio de Santos, Estado de São

Paulo.
A -

Imóveis particulares:

1. Terreno e benfeitorias situaclos na
tír-ha do Forte Augusto nc g{) e nc prolongamento da rua Padre Gastâo .2

Moraes nvs 1 e 5. sendo o terreno 1- :0prteôaue de quem de direito. ' qual
tem a forma de um polígono irregular
de o-to lados, com área de L 134.L_ m"
(um mil, cento e trinta e quatro metros quadrados e sessenta e nove .
metros quadrados), medtndc ~1.D m
tonze metros e nove oentimetros
(mais) 40.33 m (quarenta metros e
tnnta e três cent'metrcs) , em .mha
reta de ::1 (dois) segmentos ou ')1.42m
(cinqüenta e um metros e quareata ':!
dois centímetros), no total. de rrente
para a linha férrea do Forte Augusto.
onde divide com oronrteôade da Companhia Docas de Santos, 38.26m 'trinta e oito metros e vinte e seta centimetros) , no lado direito. onde divide
com protme-'aoe de Carolina
G,:uintas ou SUCOSSOl'es, 31.57m ttnnta p um
metros e cinqüenta e sete centímetros l
no lado esquerdo, .vcre o r rc'vngamente do e'xc da rua Padre "ta: 1..1.0
rI' Moraes. onde divide com ;Jro;- '.~
dade ôa gmorêsa Imobiliária Lut talla
'Ou sucessores. 3.90m (três metros r; noventa centíme-tros). j.aõm (um c-etro
e quarenta centímetros). ';'3,tiO:n (vinte e trê- metros e sessenta cen.onet-oso . 1270m (doze metros e sr-tenta
cent'metrcs) e 2913m (vinte e neve
metros e treze centtmetrosi . em .tnha
poligonal de 5 (cinco) segmentos retos. no fundo. onde divide. respectivamente, no primeiro segmento
sôbre
D limito rla futura faixa portuária com
proprtecaüe de quem de ôtref to
nos
s-vunvo. t-rcetro e quarto sec-t-e-;' JS.
com imóvel nv 9 do prolonvamer-co "a
rua Padre Gastâo de Moraes, dI? propriedade de José Amaral ou sucessores
€ no quinto segmen to e sõbre o I.mite
da futura faixa portuária, com propriedade de quem de direito existindo
no terreno acima descrita 4 (q>.l,,~ro)
chalés e 1 (um) barraco. todos c1 t' madeira cobertos com telhas de barr- de
proprtec'atte de Amertna Marte ,.-la Cl'UZ
ou sucessores. designados pelos r-umeros 5 (cinco). COm área construtde
42.82 me (quarenta e dois metro:" quadra doe e oitenta e dois decímetros
adrados) , 90 (noventa), com área cons-

truída de 50,17 me (cinqüenta metros
quadrados e dezessete uecímetros cc.acrecce: , 1 (um em algarismo romanos). com área construída de 36 E6 me
rtrmta e seis metros quadrados
oitenta e seis decímetros quadrados) II
(dois, em algarismos romanos) com
área construi da de 17.71 m" (dezessete
metros quadrados e setenta e um dec-metro quadrados), III (três em <I.~
garismos romanos). com área con -nda de 30.62 ms (trinta metros quadrados e sessenta e dois decímetros 'luadradosj . e, finalmente. 1 um l chaté
e barraco de madeira. coberto com telhas de barro de zinco. de proprtec .:._e
de Abel Barbosa do Nascimento ou sucessores, designado
pelo número 1
(um). Bom área construída de U19.70
me (cento e sessenta e nove n.ebros
quadrados e setenta decímetros qundrados) .

2. Terreno e benfeitorias situados no
prolongamento da rua Padre Gastao
de MOraes nv 9. de propriedade de Jüsé Amaral ou sucessores, tende r. 1:01'reno a forma de um quadrilátero trreguiar. com área de 279,31 m- tduzer.toa
e setenta e nove metros quadrados e
trinta e um decímetros qca-trados i ,
medindo 17,10 m (dezessete metros e
dez decímetros) de frente para!) prolongamento da rua Padre Gastàc .e
Moraes, onde divide com prcprtedade
de quem de direito. 23AlO m (vinte e
três metros e sessenta oenttmetr os r co
lado direito. onde divide com propnedane de quem de direito 14,73m «ruatorze metros e setenta e três c-intimetros: no lado esquerdo. onde divide
com propriedade de quem de direito e
de Amertna Maria da Cruz ou sucessores e 13,37m (treze metros ~ trtnra e
sete cent'm-tros i no fundo onde ctvíde com propriedade de quem de tireito. existindo no terreno acima descrito
1 (um) chalé de madeira. coberto com
telha de barro. com área conatruida
de 83.45 m ~ (noventa e três metros
quadrados e quarenta e cinco decímetro, quadradas).
3. Terreno e benfeitorias s;tU8.dOS
na Linha do Forte Augu-;t) "LOS 81. 92,
93 e 94 e na rua Francisco Alves :19S 2
terr-eno oroprter'ade de
e
sendo
Carolina F. Quintas ou n.cessores, o
qual tem. aproximadamente. a forma
ele um paralelOgramo, com área 11:' .,
1.28-6.98 m'' (um mil. duzentos e o-teuta e seis metros quadrados e noventa
e oito decímetros quadrados), medin-

°
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do 45,35m (quarenta e cinco metros e
trinta e cinco oenttmetrcsj de frente
para a linha férrea do FOrte Augusto,
onde divide com propriedade da COmpanhia Docas de Santos, 41,6"'lm qua-

renta e um metros e sessenta e sete
centímetros) de frente para a rua
Francisco Alves, 38,26m (trinta e oito
metros e 2-6 centímetros), no fundo
oposto à rua Francisco Alves, onde divide com propriedade de quem de di-

reito e 46,90m (quarenta e seis metros
e noventa centímetros) , no fundo JpOS-

to à linha férrea do Forte Augusto,

sôbre o limite da futura faixa por tuada, onde divide com propriedade remanescente da mesma Carolina F.
Quintas ou sucessores, exístdndo no
terreno acima descrito 1 .umj chalé
de madeira, coberto com teihas ....e barro, designado pelo número 91 {noventa e um), com área construída de ..
114,16 m» (cento e quatorze metros
quadradas e dezesseis decímetros quadrados), de propriedade de Lacma do
Nascimento Santos ou sucessores 1
(um) chalé e 1 (uma) dependê~cia
ambos de madeira, cobertos com teth~
de barro, o primeiro designado pelo
número 92 (noventa e dois) com áreas
construídas de 53.02 me (clnqüer-ta e
três metros quadrados e dois decímetros quadrados), e 4,59 m- (quatro metros quadrados e cinqüenta e nOVE decímetros quadrados), de prourtedaõe
de Aldoni José dos Santos ou sucessores, 1 (um) chalé de madeira coberto
com telhas de barro, designado pelo
número 93 (noventa e trêsi , com área
construída de 39,48 m» t trtnta e nove
metros quadrados e quarenta e oito
decímetros quadrados). de ropríedade de Menesío Fernandes cu sucessores. 1 {Um) chalé de madeira, ccberto com telhas de barro. desigr 1.0
pelo número 94 (noventa e quatro)
c<?!D área construída de 55,81 m» (cin~
qüenta . e cinco metros quadrados e
oitenta e. um decímetros quadrados),
de propriedade de Pelicíano Gomes
do r:-rascimento ou sucessores. 1 (um)
chale de madeira coberto de telhas de
barro, .designado pelo número 2 (dois),
com area construída de 43,40 m"
(quarenta e três metros quadrados e
quarenta decímetros quadrados). de
proprfedade de Cândida de Tal ou sucessores e, finalmente, 3 (três) chalés
de madeira, sendo um coberto com
telhas de cimento-amianto e os outros dois cobertos com telhas de bar1'0, o primeiro designado pelo número
4 (quatro) e os outros dois sem nú-

mero, com as áreas construídas de "

~

l:i8,83 me (cinqüenta e oito metros qua-

drados e oitenta e três decímetros;
quadrados). 23,43 m- (vinte e três metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e 37.31 m- (trinta e sete metros quadrados e trinta
e um decímetros quadrados), êsses 3:
(três) chalés de propriedade de Marcelino Pedro Rolím ou sucessores.

4. Terreno e benfeitores situados na
Linha do Forte Augusto nOS 100, 102.
104 e 108 e na Tua Francisco Alves,
sendo o terreno propriedade deJ erônima Alonso soares ou sucessores•.
o qual tem, aproximadamente, a forma de um paralelogramo, com área
de 3.209,65 m'' (três mil, duzentos e
nove metros quadrados e sessenta e·
cinco decímetros quadrados), medindo 7l:i,00 m (setenta e cinco metros)
(mais) 11,63 m (onze metros e sessenta e três centímetroaj , em linha.
quebrada de 2 (dois) segmentos ou '.'
86.63 m (oitenta e seis metros e sessenta e três centímetros), no total, de
frente para a linha férrea do Forte
Augusto, onde divide com propriedade
da Companhia Docas de Santos, ".
43,96 f i (quarenta e três metros e noventa e seis centímetros) de frente'
para a rua Francisco Alves, 56,95 f i
(cinqüenta e seis metros e noventa e
cinco centímetrosj , no fundo oposto à.
rua Francisco Alves, onde divide com:
propriedade de Vitor Soares Domíngues ou sucessores e 9l:i,32 m (noventa e cinco metros e trinta e dois l'-entímetrosj , no fundo oposto à linha
férrea do Forte Augusto sôbre o li~it,e da futura faixa po~tuária, onde
divide com propriedade remanescente
da mesma -Jerôníma Alonso Soares ou
sucessores, existindo no terreno acima.
descrito 1 (um) depósito de madeira
coberto com telhas de zinco, designa~
do pelo número 100 (cem), com área
construída de 40,60m 2 (quarenta metros
quadrados e sessenta decímetros quadrados). 1 (um) chalé de madeira, coberto com telhas de barro e de cimento-amianto, sem designação, com área
construída de 31,46 m'' (trinta e ummetros quadrados e quarenta e seis'
decímetros quadrados) e 1 (um) chalé de madeira, coberto com telhas debarro, sem designação, com área construída de 45,83 mv (quarenta e cinco
metros quadrados e oitenta e três decimetros quadrados). essas 3 (três)
construções de propriedade de Luiz de
Tal ou sucessores, 1 (um) chalé de.
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madeira, coberto com telhas de zinco,
designado pelo numero 102 (cento e
.
dois). com área construida de
29,64 m- (vinte e nove metros quadrados e sessenta e quatro decímetros
quadrados), de propriedade de Gastâo de Tal ou sucessores, 1 (um) chalé
de madeira, coberto com telhas de
barro, designado pelo número 104
(cento e quatro), com área construída de 99,29 m2 (onventa e nove metros quadrados e vinte e nove dccimetros quadrados) e 1 (um) barraco
de madeira, coberto com telhas de zinco sem designação, essas 2 (duas)
construções de propriedade de Gabriel
Monteiro da Silva ou sucessores, 1
(um) chale de madeira, coberto com
telhas de barro, designado pelo numero 108 (cento e oito), com área
construida de 67,91 ms (sessenta e
sete metros quadrados e noventa e um
decímetros quadrados) e 1 (um) chalé de madeira, coberto com telhas de
barro, designado pelo numero IV
(quatro, em algarismos romanos), com
área construída de 31,77 m'' (trinta e
um metros quadrados e setenta e sete
decímetros quadrados), essas 2 (duas)
construções de propriedade de Francisco Chagas ou sucessores, 1 (um)
chalé de madeira, coberto com telhas
de barro, designado pelo numero I
(um, em algarismos romanos), com
área construída de 20.92 ms (vinte
metros quadrados e noventa e dois decimetros quadrados) e 1 (um) barraco
de madeira, sem designação, essas 2
(duas) construções de propriedade de
Edomira Rodrigues dos Santos ou sucessores, 1 (um) barraco de madeira,
coberto com telhas de barro, designado pelo numero -VIII (oito, em algarismos romanos). com área construída de 25.00 m'' (vinte e cinco metros
quadrados), de propriedade de Brasiliano Francisco Chagas ou sucessores, 1 (um I chalé de madeira, coberto
com telhas de barro, designado pelo
número II (dois, em algarismos romanos I. com área construida de ....
24,95 m- (vinte e quatro metros quadrados e noventa e cinco decímetros
quadrados). de propriedade de Antonio Lopes dos Santos ou sucessores e,
finalmente, 1 (um) chalé de madeira,
coberto com telhas de barro, designado pelo número H'l (três, em algarismos romanos). com área construída
de 14.17 m- (quatorze metros quadrados e dezessete decímetros quadrados),
de propriedade de Manoel Martins da
Silva ou sucessores.

EXECUTIvO

319

5. Terreno e benfeitorias situados
na linha do Forte Augusto, entre os
numeras 108 e 118, sendo o terreno
de propriedade de Vitor Soares 00-:"
mingues ou sucessores, O qual tem.
aproximadamente, a forma de um paralelogramo, com área de ~.043,13 ma
(dois mil e quarenta e tres metros
quadrados e treze decímetros quadrados) medindo 39,59 m (trinta e nove
met;os e cinqüenta e nove centímetros) de frente para a linha férrea do
Forte Augusto. onde divide com propriedade da Companhia Docas de
Santos, 69,44 m (sessenta e nove metros e quarenta e quatro centímetros),
no lado direito, onde divide com propriedade da Companhia Doc~s de
Santos, 56,95 m (cinqüenta e seis metros e noventa e cinco centímetros)
no lado esquerdo, onde divide com
propriedade de .Ierôníma Alonso Soares ou sucessores e 49,27 m (quarenta
'e nove metros e vinte e sete centímetros), no fundo sôbre o limite da Iutura faixa portuária, onde divide com
propriedade remanescente do mesmo
Vitor Soares Domíngues ou sucessores,
existindo no terreno acima descrito 1
(um) barraco de madeira, coberto com
telhas de barro, designado pelo numero V (cinco, em algarismos romanos), com área construída r:iE' •••••• ,
11,55 m- (Onze metros quadrados e
cinqüenta e cinco decímetros quadrados), de propriedade de Manoer de
Castro ou sucessores, 1 ~'~m' barraco
de madeira, coberto com telhas de
barro, designado pelo número VI \ seis,
em algarismos romanos). com área
construída de 46,47 m- (quarenta e
seis metaos quadrados ; quarenta e
sete decímetro- quadrados} e 3 (três)
dependências isoladas também de maôeira, de propriedade de Osvaldo de
Ltma ou sucessores. J (um) chale de
madeira. cooerto com telhas de barro,
desrgnadc pejo numere VI] ! sete, em
algartsmos romanos} com area construída de 45.12 m» (quarenta e cinco
metros quadrados c doze decímetros
quadrados! de propriedade de Benecito Alves ou sucessores, 1 (um) barraco de madeira, coberto com telhas
de barro, designado pelo numero IX
nove, em algarismos romanos), com
área construída de 13.57 m'' (treze
netros quadrados e cinqüenta e sete
decímetros quadrados), de propriedade de Efígênía de Tal ou sucessores e,
finalmente, 1 (um) barraco de madeira coberto com telhas de barro, designado pelo) n- X (dez, em algarfamos
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'romanos) com área constru.da de ,
21,96 m" '(vinte e um metros quadracoe e noventa e seis uecimetros quadrados), de proprtedaue oe Euchuer de
Almeida e José de Souza ou sucesso-

res.
6. Terreno (parte) e benfeitorias
(parte j situadas na rua u'rrudíc de
Bouze. n.v 155 de proprtedaoe de Er-

neste Santana ou sucessores.
o teJ.",CE'lJ{

Se)1(10

urr,a parte Lia ·l.l'e') total,

situada no -undc de imóvel. tendo
forma tl íangular, com área de 15,3-7m 2

(quí os-e metros quadrados

lO

trmr.a e

sete «ecímetros quadrados i meôm
do "l,:.l2m (cinco metros p. vtnte '= dois
-centhnetrosr , '" partir da esquerda, EObre c :1..I1do, onde divide com propriedade lia Companhia Docas de Santos,
5,89m 'cinco metros e oitenta e nove
centímetrosj , H. partir do Iundo, sôbre o -ado esquerdo. onde d'vtde cem
propriedade da Campa nr-a Docas de
Sant .s e 7,87m (sete met..os t oitenta
e sete centímetrosr. cortanoc n to-ido
e o ado esquerdo, sobre '1 Iirn-te da
futura faixa portuár-ia on.re divide
com propriedade remanese-nt.e do
mesmo Ernesto Santana ou f: .cesscres.
existindo no terreno actms descrito
parte da construção de -uvenarta e
madeira, situada no fundo do ímóve.,
·com áreas parciais de 21.6001 tvtnr.e
e um metros quadra-tos e sessenta (1ecímetros quadrados) l3.90m
(treze
metros quadrados e novent» -rectme
2
tros quadrados) 14,30m (quatorze metros quadrados e trinta decímetros
quadrados) ,
7. Terreno e benfeitorras situados
na rua Coronel Raposo de Almeida
TI.O 1:'1, de propriedade i~ Sanrvc Su~ .rkt ou sucessores, ceodo c terreno
forma retangular com área til" ~2S.10m
(duzentos e vinte e nO\11-' -r-et.ros quadrados e dez decímetros uua.u-adoat ,
medindo 7,90m tsete me-tos e coventa centímetros) de frente cara a rua
Coronel Raposo de Almeida 20.00rrr
(vinte e nove metros I no lado dn-ett.o
onde divide com o imóvel n." 16 cessa
rua, e de propriedade ce Anrenor AJ·
ves ou sucessores, 29.00m tv.nt e E ne-ve
metros) no lado esquerdo onde divide
.com o imóvel n.v 123 fa Linha de
Forte Augusto. de proprfeded- de Bri
gida Ermelinda de Oliveira I)·) suces-sares e com propriedade da G~Jmp,a
nhla Docas de Santos e 790m (sete f>
noventa centímetros), '10 fundo, .u.de
divide com propriedade da Compa-

ExECUTIVO

nhía Docas de Santos, existindo no

terreno acima descrito -, t um r cha Ié
de alvenaria e madeira, cobertc com
telha, de barro, com áreas const.ruiuas
parciais de 29.20m'! (vinte e nove metros quadrados e vinte decunet.ros
quadrados), 13.50m~ (treze .netros quedrados e cinqüenta decímetros ouadrados) e 47,70m~ (quarenta E. sete
metros quadrados e setenta decímetros quadrados).

8. Terreno e benfeitorias -nt.uados
na rua Coronel Raposo .íc Aünerda
n.s 16, de propriedade de Antencr 11.1ves ou sucessores, tenclo .") terreno
forma retangular, com área de
237,80m~ (duzentos e trinta t:' : ete metros quadrados e oitenta feci.net ros
quadrados i, medindo 8,20m ,JJt(. metros e vinte centímetros i (:e frente
para a rua Coronel Raposo (ll~ Alrnelda, 29,OOm (vinte e nove mctros.. no
lado direito, onde divide com o unevel n.? 18 dessa rua, de pripc-cde ne
de Francisco Lopes ou ,--;,"j("ef-f-,(.rl~S,
29.00m (vinte e nove metros I. J~( rado
esquerdo, onde divide com (; Imóvel
D." 14 da mesma rua, de -Jf(J"P' ;(-'c~de
de Banryo S uzuki ou sucessores e
8,20m (oito metros e vinte -ent.rmetros) no fundo, onde divide 1..( m o
imóvel D." . 57 da rua Ermdto le jnuza, de propriedade de Manoel Dias
Escrivão ou sucessores e .v.rn oropriedade da Companhia . ';(w'l~ de
Santos, existindo no terren.i acima
descrito 1 (um) chalé de rr1>ld~ '1:1. ('Uberto com telhas de barro, .... -m a.eea
construída de 37,50m 2 (trinta E: sete
metros quadrados e cinqüenta -tectmetros quadrados), 1 (uma) -o.istruç ã o de alvenaria, coberta onm
telhas
de barro, com área constr-rrta de
36,40m~ (trinta e seis metr-is ruaôrndos e quarenta decímetros L\uf~{lrAdn:;
e 1 (uma dependência tsola.ta, (',1:11
área construída de lO,OOm 2 I dez metros quadrados).
9. Terreno e benfeitorias ,jt,11:'l d0S
na rua Coronel Raposo de I\Jn:eida
n.v 18, de propriedade de ê'ranclsco
Lopes ou sucessores, tendo \ terreno
forma retangular, com área rl~
230,55m 2 (duzentos e trtnu metros
quadrados e cinqüenta e -iru-o de-rimetros quadrados \ medin.to 'i H~)m
(sete metros f' noventa e 'hh~O -entimetros i de frente para a -va C.JfOnel Raposo de Almeida, 29.1l.)m (vbu.e
e nove metros), no lado dlre.to. moe
divide com o imóvel D. 20 de~'j:l rua,
Q
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de propriedade de João Betarello ou
sucessores e com o imóvel n o 159 da
rua Emídio de Souza, de propriedade
de Arthur Silva ou sucessores, 29.00rn
(vinte e nove metros), no lado esquerdo, onde divide com o imóvel n.v lô
da rua Coronel Raposo de Almeida, de
propriedade de Antenor Alves ou sucessores, 7,95m (sete metros e noventa e cinco centímetros), no fnndo,
onde divide com o imóvel n.c 157 da
rua Emídio de Souza, de propriedade
de Manoel Dias Escrivão ou sucessores, existindo no terreno actma descrito 1 (uma) construção de alvenaria,
coberta com telhas de ba-ro. com
área construída de 73,30m2 (setenta e
três metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e 1 (um) chalé de
madeira, coberto com telhas de barro,
com área construída de 33,90m2 (trtnta
e três metros quadrados e noventa decímetros quadrados).
10. Terreno e benfeitorias situados na rua Coronel Raposo de Almeida n.ss 20, 24 e 26, de propriedade
de João Betarello ou sucessores, tendo o terreno forma retangular, com
área de 318,20m2 (trezentos e dezoito
metros quadrados e vinte decímetros
quadrados), medindo 5,00m (cinco metros) + (mais) 4,85m (quatro metros
e oitenta e cinco centímetros) +
(mais) 6;06m (seis metros e seis centímetros) ou 15,91m (quinze metros
e noventa e um centímetros), no total, de frente para a rua Coronel Raposo de Almeida, 20,OOm (vinte metros) de frente para a rua Emídio de
Sousa, 15,91m (quinze metros e noventa e um centímetros), no fundo
oposto à primeira frente, onde divide
com o imóvel n." 159 da rua Emídio
de Souza, de propriedade de Arthur
Silva ou sucessores e' 20,OOm (vinte
metros), no fundo oposto à segunda
frente, onde divide com o imóvel
n.v 18 da rua Coronel Raposo de Almeida, de propriedade de Francisco
Lopes ou sucessores, existindo no
terreno acima descrito, no número 20, 1 (um) chalé de madeira e
alvenaria, coberto com telhas de barro, com área construída de 70,70m2
(setenta metros quadrados e setenta
decímetros quadrados), no nv 24, 1
(uma) construção de alvenaria, coberta com telhas, de barro, com área
construída de 67,OOm2 (sessenta e sete
metros quadrados) e no no 26, 1
(uma) construção de alvenaria, coberta com telhas de barro, com áreas
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construídas parciais de 38,50m2 (brínta e oito metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), 9,30m2 (nove
metros quadrados e trinta decímetros
quadrados) e 13,20m2 (treze metros
quadrados e vinte decímetros quadrados).
11. Terreno e benfeitorias situados
na Linha do Forte Augusto no 123,
de propriedade de Brígida Ermelinda
de Oliveira ou sucessores, tendo o
terreno, aproximadamente, a forma de
um trapézio, com área de 427,30m2
(quatrocentos e vinte e sete metros
quadrados e trinta decímetros quadrados), medindo 12,17m (doze metros e dezessete centímetros) de
frente para a linha férrea do Forte
Augusto, onde divide com propriedade da Companhia Docas de Santos,
40,OOm (quarenta metros) de frente
para a rua Coronel Raposo de Almelda, 10,SOm (dez metros e cinqüenta
centímetros), no fundo oposto à, primeira frente. onde divide com o imóvel nv 14 da rua Coronel Raposo de
Almeida, de propriedade de Sanryo
Suzuki ou sucessores e 48,30m (quarenta e oito metros e trinta centímetros) , no fundo oposto à segunda
frente, onde divide com propriedade
da Companhia Docas de Santos existindo no terreno acima desc'rito 1
(um) chalé de madeira, coberto com
telhas de barro, com área construída
de 43,OOm2 (quarenta e três metros
quadrados), 1 (um) telheiro, com
área construída de 10,OOm2 (dez metros quadrados), 1 (uma) construção
conjugando chalé com tapamento
tipo americano, com área construída:
de SO,SOm2 (cinqüenta metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), construção de alvenaria com
área construída de 12,40m2 (doz~ metros quadrados e quarenta decímetros
quadrados) e chalé com tapamento
comum, com área construída de ., ..
36,30m2 (trinta e seis metros quadrados e trinta decímetros quadrados),
cobertos com telhas de barro e, finalmente, 1 (uma) construção de alvenaria, coberta com telhas de barro
com área construída de 32,90m2 (trin~
ta e dois metros quadrados e noventa
decímetros quadrados).
12. Terreno e benfeitorias situados
na rua Coronel Raposo de Almeida
no 23, de propriedade de Manoel Rodrigues Brandão ou sucessores, tendo
o terreno forma, aproximadamente,
retangular, com área de 170,61m2
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(cento e setenta metros quadrados e
sessenta e um decímetros quadrados),
medindo 7,93m (sete metros e noventa
e três centímetros) de frente para a
rua Coronel _Raposo de Almeida, ....

21,42m (vinte e um metros e quarenta
e dois centímetros) de frente para a
rua Emídío de Souza, a,OOm (oito metros) no fundo oposto à primeira
frente, onde divide com o imóvel
nv 186 da rua Emídia de Souza, com-

promissado a Manoel Florindo dos
Santos, ou sucessores, 21,42m (vinte
e um metros e quarenta e dois centímetros), no fundo oposto à segunda
frente, onde divide com o imóvel

no 25 da rua Coronel Raposo de Al~
meida, de propriedade da Companhia

EXECUTIVO

14. Terreno e benfeitorias situados
na rua Coronel Raposo de Almeida
no 31, de propriedade de Avelino Braga ou sucessores, tendo o terreno forma, aproximadamente, retangular, com
área de 180,36m2 (cento e oitenta metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) , medindo 8,35m
(oito metros e trinta e cinco centímetros) de frente para a rua Coronel
Raposo de Almeida, 21,52m (vinte e
um metros e cinqüenta e dois centímetros), no lado direito, onde divide com o Imóvel nc 29 dessa rua,
de propridade de Maria Conceição
Quintino ou sucessores, 21,60m (vinte
e um metros e sessenta centtmetros) ,
no lado esquerdo, onde divide com
terreno vazio, sem número, da mesma rua, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santos e 8,35m
(oito metros e trinta e cinco centímetros), no fundo, onde divide com
o imóvel nc 186 da rua Emídio de
Souza, compromissado a Manoel
Florindo dos Santos, existindo no
terreno acima descrito 1 (um)
chalé misto, coberto com telhas de
barro, com áreas construídas parciais
de 43,66m~ (quarenta e três metros
quadrados e sessenta e seis decímetros
quadrados) e 21,10m2 (vinte e um metros quadrados e dez decímetros quadrados) .

Docas de Santos, existindo no terreno
acima descrito 1 (uma) construção de
alvenaria, coberta com telhas francesas, com área construída de 63,63m2
(sessen ta e três metros quadrados e
sessenta e três decímetros quadrados) e outras dependências.
13. Terreno e benfeitorias situados
na rua Coronel Raposo de Almeida
no 29, de propriedade de Maria Con ~
ceíçâo Quintino ou sucessores, tendo
o terreno forma, aproximadamente,
retangular, com área de 174,31m2 (cento e setenta e quatro metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados), medindo 8,OOm (oito metros) de
frente para a rua Coronel Raposo de
e benfeitorias situados
Almeida, 21,52m (vinte e um metros naís.ruaTerreno
Emídio de Souza n" 163 e na
e cinqüenta e dois centímetros), no linha
do Forte Augusto n" 131, comlado direito, onde divide com o imóvel promissados
a Cezar Simões ou sunc 25 dessa rua, de propriedade da cessares, tendo
o terreno forma ttaCompanhia Docas de Santos, 21,52m pezcídal, com área
de 291,50m2 (du(vinte e um metros e cinqüenta e dois zentos e noventa e um
metros quadracentímetros) , no lado esquerdo, onde dos e cinqüenta decímetros
quadradivide com o imóvel nc 29 da mesma dos). medindo 10,97m (dez metros
rua, de propriedade de Avelino Braga noventa e sete centímetros) 'de fren-e
ou sucessores e 8,20m (oito metros e te para a rua Emídio de Souza, 15,90m
vinte centímetros), no fundo, onde (quinze metros e noventa centímedivide com o imóvel nc 186 da rua tros).
de frente para a linha férrea
Emídio de Souza, compromissado a
Manoel Florindo dos Santos ou suces- do Forte Augusto, onde divide com
sores, existindo no terreno acima das- propriedade da Companhia Docas de
crtto, 1 (um) chalé com tapamento, Santos, 32,45m (trinta e dois metros
tipo americano, com área construída e quarenta e cinco centímetros), no
de 52,43m2 (cinqüenta e dois metros lado direito de quem, dentro do terquadrados e quarenta e três decíme- reno, olha para a rua Emídio de
tros quadrados), 1 (um) chalé com Souza, onde divide com propriedade
tapamento comum, COm área cons- da Companhia Docas de Santos, ...
truída de 21,91m2 (vinte e um metros 20,65m (vinte metros e sessenta e cinquadrados e noventa e um decímetros co centímetros), no lado esquerdo.
quadradas), chalés êsses cobertos com onde divide com propriedade da Comtelhas de barro. e 1 (uma) dependên- panhia Docas de Santos, sita na Licia isolada, com área construída de nha do Forte Augusto n-s 133 e 135.
4,14m~ (quatro metros
quadrados e existindo no terreno acima descrito 1
(um) chalé de madeira e alvenaria.
quatorze decímetros quadrados).

ATOS

DO

PODER

coberto com telhas de barro, com
áreas construídas de 57,05m2 (cinqüenta e sete metros quadrados e seis
decímetros quadrados) e 4,35m2 (quatro metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados), 1 (uma)
construção de alvenaria, com área
construída de 22,llm2 (vinte e dois
metros quadrados e onze decímetros
quadrados). 1 (uma) dependência ane-xa a essa construção, com área construída de 6,64m2 (seis metros quadrados e sessenta e quatro decímetros
quadrados) e, finalmente, 1 (um) chalê de madeira, coberto com telhas de
barro, com área construída de
.
32,38m2 (trinta e dois metros quadrados e trinta e oito decimetros quadrados) .
16, Terreno e benfeitorias situados
na rua Emídio de Souza n'' 186, compromissados a Manoel Florindo dos
Santos ou sucessores, tendo o terreno forma retangular, com área de ...
396m2 (trezentos e noventa e seis metros quadrados), medindo 9,15m (nove metros e quinze centimetros) de
frente para a rua Emídio de Souza,
44,OOm (quarenta e quatro metros), no
lado direito, onde divide com o imóvel n'' 188 dessa rua, de propriedade
de Waldemar de Oliveira ou sucessores, 44,OOm (quarenta e quatro metros), no lado esquerdo, onde divide
com os imóveis nss 23, 25, 29, 31, sem
n- e 41 da rua Coronel Raposo de Almeida, respectivamente, de propriedade de Manoel Rodrigues Brandão,
Companhia Docas de Santos, Maria
Conceição Quintino, Avelino Braga,
Prefeitura Municipal de Santos e
Francisco Alonso ou seus sucessores e
9,OOm (nove metros), no fundo, onde
divide com o imóvel n- 175 da rua
Professor João de Lima Roland. de
propriedade de Serafim Augusto ou
sucessores, existindo no terreno acima descrito 1 (um) chalé com tapamento tipo americano e alvenaria,
coberto com telhas de barro, com
áreas construídas parciais de 27 35m~
(vinte e sete metros quadrados e 'tr.inta e cinco decímetros quadrados) e ...
19,66m2 (dezenove metros quadrados e
sessenta e seis decímetros quadrados).
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(trinta e três metros e noventa e cinco centímetros) de frente para a linha.
férrea do Forte Augusto, onde divide
com "proprtedade da Companhia Docas de Santos, 35,98m (trinta e cinco
metros e noventa e oito centímetros),
no lado direito, onde divide com o
imóvel n- 138 da Linha do Forte Augusto, de propríedade da Companhia
Docas de Santos, 60,OOm (sessenta metros) no lado esquerdo, onde divide
com o imóvel 133 e 135 da Linha do
Forte Augusto, de propriedade da
Companhia Docas de Santos e 23,95m
(vinte e três metros e noventa e cinco centímetros), no fundo, onde divide com os imóveis nss 187, 189 e 191
da rua Professor João de Lima RoIand, respectivamente, compromissados a Orpíano Cassiano da Silva, Antônio Leitão e Francisco Benjamim
dos Santos ou a seus sucessores.

18. Terreno e benfeitorias situados
na rua Professor João de Lima Roland n" 187, compromissados a Orptano Cassíano da Silva ou sucessores,
tendo o terreno forma, aproximadamente, retangular, com área de ....
256,OOm2 (duzentos e cinqüenta e seis
metros quadrados), medindo 7,80m
(sete metros e oitenta centímetros) de
frente para a rua Professor João de
Lima Roland. 32,60m (trinta e dois
metros e sessenta centímetros), no lado direito. onde divide com o imóvel
n- 185 da rua Professor João de Lima
Roland, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Santos e com o imóvel
n-s 133 e 135 da Linha do Forte Augusto, de propriedade da Companhia
Docas de Santos, 32,44m (trinta e dois
metros e quarenta e quatro centímetros). no lado esquerdo, onde divide
com o imóvel n'' 189 da rua Professor
João de Lima Roland. compromissado
a Antonio Leitão ou sucessores e ...
7,85m (sete metros e oitenta e cinco
centímetros), no fundo, onde divide
com terreno sito na Linha do Forte
Augusto, de propriedade de G.C. Silveira & Cia. Ltda., ou sucessores,
existindo no terreno acima descrito 1
(uma) construção de alvenaria, coberta com telhas de barro, com áreas
construidas de 42,90m2 (quarenta e
17. Terreno situado na linha do dois metros quadrados e noventa deForte Augusto entre os n-s 135 e 138, címetros auadrados) e 31,85m2 (trinde propriedade de G. C. Silveira & ta e um metros quadrados e oitenta e
Cia. Ltda. ou sucessores, tendo for- cinco decímetros quadrados) 1 (urna)
ma trapezoidal, com área de
. dependência isolada, com área cons1.160,OOmz (um mil cento e sessenta truída de 6,90m2 (seis metros quadrametros quadrados), medindo 33,95m dos e noventa decímetros quadrados).
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19. Terreno e benfeitorias situados
na rua Professor João de Lima Roland n'' 189, compromissados a Antonio Leitão ou sucessores, tendo o terreno forma, aproximadamente, retangular com área de 256,OOm2 (duzentos
e cinqüenta e seis metros quadrados),
medindo a,OOm (oito metros) de frente para a rua Professor João de Lima Roland, 32,44m (trinta e dois me...
tros e quarenta e quatro centímetros),
no lado direito, onde divide com o
imóvel n" 187 dessa rua, compromissado a Orpíano Cassiano da Silva ou
sucessores, 32,27m (trinta e dois metros e vinte e sete centímetros), no
lado esquerdo, onde divide com o
imóvel nv 191 da mesma rua, compromissado a Francisco Benjamin dos
Santos ou sucessores e 8,10m (oito metros e dez centímetros), no fundo,
onde divide com terreno sito na Linha
do Forte Augusto, de propriedade de
G.C. Silveira & Cia , Ltda., ou sucessores, existindo no terreno acima descrito 1 (um) abrigo com área construída de 12,48m2 (doze metros e quarenta e oito decímetros quadrados), 3
(três) construções de alvenaria, cobertas com telhas de barro, com áreas
construídas de 62,20ms (sessenta e dois
metros quadrados e vinte decímetros
quadrados), 26,30m2 (vinte e seis metros quadrados e trinta decímetros
quadrados) e 55,47m2 (cinqüenta e
cinco metros quadrados e quarenta e
sete decímetros quadrados).
20. Terreno e benfeitorias situados
na rua Professor João de Lima Roland n'' 191, compromissados a Francisco Benjamim dos Santos ou sucessores, tendo o terreno forma, aproximadamente, retangular, com área de
256,Oom2 (duzentos e cinqüenta e seis
metros quadrados), medindo 7,95m"
(sete metros e noventa e cinco centímetros) de frente para a rua Professor João de Lima Roland, 32,27m
(trinta e dois metros e vinte e sete
centímetros), no lado direito, onde divide com o imóvel n° 189 dessa rua,
compromissado a Antonio Leitão ou
sucessores, 32,10m (trinta e dois metros e dez centímetros), no lado esquerdo, onde divide com o imóvel número 193 dessa rua e com imóvel n138 da Linha do Forte Augusto, ambos de propriedade da Companhia Docas de Santos e 8;OOm (oito metros),
no fundo, onde divide com terreno sito
à Linha. do Forte Augusto, de propriedade de G.C. Silveira & Cia .. Ltda .

°

ou sucessores, existindo no terreno 1
(uma) construção de alvenaria coberta com telhas de barro, com áreas
construídas de 53,75m2 (cinqüenta e
três metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e 25,07m2
(vinte e cinco metros quadrados e sete
decímetros quadrados) e 1 (um) despejo, com área construída de 10,44m2
(dez metros quadrados e quarenta e
quatro decímetros quadrados).
21. Terreno (parte) e benfeitorias
(parte) situados na rua Professor João
de Lima Roland nv 188, compromissados a Júlio Gonçalves Daniel ou sucessores, sendo o terreno uma parte
da área total, situada na frente do
imóvel, tendo forma triangular, com
área de 3,67m' três metros quadrados
e sessenta e sete decímetros quadrados), medindo 2,52m (dois metros e
cinqüenta e dois centímetros), a partir
da direita, de frente para a rua Professor João de Lima Roland, 2,91 (dois
metros e noventa e um centímetros},
a partir da frente, sôbre o lado direito onde divide com o imóvel ns 190
d~ssa rua compromissado a João Bibian ou s'ucessores e 3,83m (três metros e oitenta e três centimetros),
cortando a frente e o lado direito,. sôbre o limite da futura faixa portuária onde divide com propriedade t'em~nescente compromissada ao mesmo
Júlio Gonçalves Daniel ou sucessores,
existindo no terreno acima descri to
parte dos muros divisórios da frente
e do lado direito.
22. Terreno e benfeitorias situados
na rua Professor João de Lima Roland n" 190, compromissados a João
Bibian ou sucessores, tendo o terreno
forma, aproximadamente, retangular,
com área de 296,OOmll (duzentos e noventa e seis metros quadrados), medindo a.üam (oito metros e nove centímetros) de frente para a rua Professor João de Lima Roland, 37,OOm
(trinta e sete metros), no lado direita,
onde divide com o imóvel n? 192 dessa rua, de propriedade de Rosa Maria.
de Araujo ou sucessores, 37,OOm (trinta e sete metros), no lado esquerdo,
onde divide com o imóvel n'' 188 da
mesma rua, compromissado a Júlio
Gonçalves Daniel ou sucessores e ...
8.00m (oito metros), no fundo, onde
divide com o imóvel n" 153 da' rua
Professor José Olivar, de propriedade
de Manoel Pereira das Neves ou sucessores, existindo no terreno acima
descrito 1 (um) chalé de madeira,
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parte de alvenaria, coberto com telhas
de barro, com áreas construídas de ...
47,27m2 (quarenta e sete metros quadrados e vinte e sete decimetros quadrados) e 3,13m2 (três metros quadrados e treze decimetros quadrados) e 1
(um) quarto isolado, com tapamento
tipo americano, coberto com telhas de
barro, com área construída .de 1O,93m2
(dez metros quadrados e noventa e
três decímetros quadrados.
23. Terreno e benfeitorias situados
na rua Professor João de Lima Roland n- 192, de propriedade de Rosa
Maria de Araujo ou sucessores, tendo o terreno forma, aproximadamente, retangular, com área de 396,01Jm 2
(trezentos e noventa e seis metros
quadrados), medindo 1O,70m (dez metros e setenta centímetros) de frente
para a rua Professor João de Lima
Roland, 37,00m (trinta e sete metros),
no lado direito, onde divide Com o
imóvel sito na Linha do Forte Augusto, de propriedade do espólio de Anna
Rodrigues Novita ou sucessores, 37.00m
(trinta e sete metros), no lado esquerdo, onde divide com o imóvel n- 190
da rua Professor João de Lima RoIand, compromissado a João Bibian ou
sucessores, 11,Oam (onze metros), no
fundo, onde divide com o imóvel número 155 da rua Professor José Oliva" de propriedade de Antonio Fernandes Videira ou sucessores, existindo no terreno acima descrito 1 (um)
chalé de madeira, parte de alvenaria, coberto com telhas de barro, com
áreas construídas de 51,43m2 (cinqüenta e um metros quadrados e quarenta e três decimetros quadrados) e
4,OOm2 (quatro metros quadrados).
24. Terreno e benfeitorias situados
na Linha do Forte Augusto nv 152,
de propriedade do espólio de Anna
Rodrigues Novita ou sucessores, tendo
o terreno, aproximadamente, a forma
de um paralelogramo, com área de
13.880,66m2 (treze mil, oitocentos e
oitenta metros quadrados e sessenta
e seis decímetros quadrados) medindo 78,80m (setenta e oito metros e
oitenta centímetros)
(mais)
l07,99m (cento e sete metros e noventa e nove centímetros), em linha
quebrada de 2 (dois) segmentos ou
186,79m (cento e oitenta e seis metros
e setenta e nove centímetros), no total, de frente para a linha férrea do
Forte Augusto, onde divide com propriedade da Companhia Docas de
Santas, 116.18m (cento e dezesseis
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metros e dezoito centímetros), no lado
direito, onde divide como imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Federal nc 60.840, de 9-6-67,
objeto da ação de desapropriação
nc 2288-67, pela 5!J. Vara da Justiça
Federal em São Paulo, movida pela
Companhia Docas de Santos contra
o espólio de Modesto Naclérío Homem
Netto e outros. em virtude do que o
imóvel já se acha na posse da prímeíra, 96,56m (noventa e seis metros
e cinqüenta e seis centímetros), no
lado esquerdo, onde divide com os
imóveis no 138 da Linha do Forte
Augusto e nc 193 da rua Professor
João de Lima Roland, ambos de propriedade da Companhia Docas de
Santos, com a extremidade da rua
Professor João de Lima Roland e com
o imóvel n« 192 dessa rua, de propriedade de Rosa Maria de Araújo ou
sucessores e 202,83ni (duzentos e dois
metros e oitenta e três centímetros),
DO fundo, sôbre o limite da futura.
faixa portuária, onde divide com
propriedade remanescente do mesmo
espólio de Anna Rodrigues Novíta ou
sucessores, existindo no terreno acima
descrito 1 (uma) garagem de barcos,
de madeira, coberta com telhas de
.
zinco, com área construída de
30,80mll (trinta metros quadrados e
oitenta decímetros quadrados), 1
(uma) construção de alvenaria e madeira, coberta com telhas de barro,
designada pelo número 152 (cento é
cinqüenta e dois), com área conetrutda de 114,81m2 (cento e quatorze
metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados), 1 (uma) dependência isolada, de alvenaria e madeira, coberta com telhas de barro,
com área construída de 12,84m' (doze
metros quadrados e oitenta e quatro
decímetros quadrados), 1 (um) depósito de madeira, coberto com telhas
de barro, com área construída de
28,80m2 (vinte e oito metros quadrados e oitenta decímetros quadrados),
1 (uma) caixa d'água, 1 (um) depósito de madeira, coberto com telhas de
barro, com área construída de
.
IO,85m2 (dez metros quadrados ve oitenta e cinco decímetros quadrados),
I (uma) construção de madeira compreendendo quarto, garagem de barcos e instalação sanitária, coberta com
telhas de zinco, com áreas construídas de 66,08m2 (sessenta. e seis metros quadrados e oito decímetros
quadrados) e 3,50m' (três metros qua-
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drados e cinqüenta decímetros quadrados). 1 (um) barraco de madeira,

coberto com telhas de cimento amían-

to, sem piso, com área construída de
17,22m~ (dezessete metros quadrados e
vinte e dois decímetros quadrados),

1

(um)

chiqueiro, 1 (um) vestiário e

outras benfeitorias.
B -

Imóveis municipais:

1. 'I'erreuo correspondente a trecho
da rua Francisco Alves, tendo forma

trapezoidal,

com

área de

599,41m~

(quinhentos e noventa e nove metros
quadrados e quarenta e um decímetros

quadrados) ,

medindo

41,67m

(quarenta e Um metros e sessenta e
sete centímetros), no lado do alinhamento par, onde confronta com
propriedade de Carolina

F. Quintas

ou sucessores, dentro da qual existem os imóveis nos 93 e 94 da Linha
do Forte Augusto e os imóveis numeras 2, 4 e 6 da mesma rua Francisco
Alves, 43,96m (quarenta e três metros e noventa e seis centímetros) ,
no lado do alinhamento ímpar, onde
confronta com propriedade de Jerôníma Alonso Soares ou sucessores,
dentro da qual existem os imóveis
no 100 da Linha do Forte Augusto e
outros, 19,OOm (dezenove metros), no
lado que dá para a linha férrea do
Forte Augusto, onde confronta com
propriedade da Companhia Docas de
Santos e 20,62m (vinte metros e sessenta e dois centímetros) , no lado sôbre o limite da futura faixa portuária,
cortando os alinhamentos par e ímpar,
onde conrrontacom o trecho remanescente da mesma rua Francisco Alves.
2. Terreno correspondente a trecho da rua Coronel Raposo de Almeida, ao cruzamento dessa rua com a
rua Emidio de Souza e a trecho dessa
última, tendo forma de um polígono
irregular de cinco lados, com área de
1. 266,40m2 (um mil, duzentos e sessenta e seis metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), medindo 79,96m (setenta e nove metros e
noventa e seis centímetros), no lado
do alinhamen to par da rua Coronel
Raposo de Almeida, onde confronta
com o imóvel nc 123 da Linha do
Forte Augusto, de propriedade de Brtgída Ermelínda de Oliveira ou sucesseres e com os imóveis ncs 14, 16, 18
e 20, 24 e 26 da mesma rua Coronel
Raposo de Almeida, respectivamente,
.de propriedade de Sanryo Suzuki, Antenor Alves, Francisco Lopes e João

Betarello ou sucessores, 66,12m (sessenta e seis metros e doze centímetros)
(mais)
14,12m (quatorze
metros e doze centímetros) + (mais)
9,44m (nove metros e quarenta e quatro centímetros) ou 89,68m (Oitenta
e nove metros e sessenta e oito centímetros), no total no lado do alinhamenta ímpar da rua Coronel Raposo
de Almeida, onde confronta com os
Imóveis nos 13, 15, 17 e 19, de propriedade da Companhia Docas de
Santos, corta a rua Emídio de Souza
e COnfronta com os imóveis números
23 e 25, respectivamente, de propriedade de Manoel Rodrigues Brandão
ou sucessores e da Companhia Docas
de Santos, 19,45m (dezenove metros e
quarenta e cinco centímetros) , no
lado que dá para a linha férrea do
Forte Augusto, onde confronta com
propriedade da Companhia Docas de
Santos, 6,68m (seis metros e sessenta
e oito centímetros), no lado do alinhamento ímpar da rua Emidio de
Souza, onde confronta, parcialmente,
a partir da esquina .com o imóvel
número 26 da rua Coronel Raposo
de Almeida, de propriedade de João
Betarello ou sucessores e 31,24m
(trinta e um metros e vinte e quatro centímetros), no lado sôbre o limíte da futura faixa portuária, cortando os alinhamentos ímpares das
ruas Coronel Raposo de Almeida e
Emidio de Souza, onde confronta
com os trechos remanescentes das
mesmas ruas e do seu cruzamento.
3. Terreno correspondente a trecho
da rua Emidio de Souza, tendo forma, aproximadamente retangular, com
área de 567,OOm2 (quinhentos e sessenta e sete metros quadrados), medindo 40,50m (quarenta metros e
cinqüenta centímetros), no lado do
alinhamento par, onde confronta com
o imóvel número 23 da rua Coronel
Raposo de Almeida, de propriedade de
Manoel Rodrigues Brandão ou sucessores e com os imóveis números 186
e 188 da rua Emídío de Souza, respectivamente compromissado a Manoel Florindo dos santos ou sucessores e de propriedade de Waldemar de
Oliveira ou sucessores, 40,50m (quarenta metros e cinqüenta centímetros), no lado do alinhamento ímpar,
onde confronta com o imóvel número
19 da rua COronel Raposo do Almeida e com o imóvel sem número da
rua Emídio de Souza, ambos de propriedade da Companhia Docas de
Santos lê com o imóvel número 163
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da rua Emídio de Souza, compromissado a Cezar Simões ou sucessores,
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de Souza, de propriedade de 'waldemal' de Oliveira ou sucessores, O,21m
Unte e um centímetros) a partir do
~~;~os~:u~~orf:dOm~~~s c~rraoz~ f:n~ fundo, sóbre o lado direito, onde di-.
da rua Emídio de Souza no alinhavide com o imóvel nc 175 da Rua Promento ímpar da rua Coronel Raposo fessor João de Lima Roland, de prode Almeida, onde confronta com o príedade de Serafím Augusto ou sucruzamento dessas ruas e 13,97 m ccssores, ll,74m (onze metros e "se(treze metros e noventa e sete cen- tenta e quatro centímetros) , a partir
tímetros). no lado que corta o leito de fundo, sôbre o lado esquerdo, 0,)da rua na sua extremidade, onde con- dE. divide COm o imóvel número 1<)3
fronta com os imóveis nos 133 e 135 da da mesma rua. de propriedade dl:!>
linha do Forte Augusto, de propriePrefeitura Municipal de Santos. e
dade da Companhia Docas de San15,18m (quinze metros e, dezoito centttos.
metros), cortando os lados direito e
esquerdo sôbre o limite da futura
4. Terreno correspondente a trefaixa portuária, onde divide com procho da rua Professor João de Lima
cnccauc remanescente da mesma PreRoland, tendo forma trapezoídal, com
área de 382,13m2 (trezentos e oitenta feitura Municipal de Santos.
e dois metros quadrados e treze de6. Terreno (parte da área a que se
címetros quadrados), medindo 21,31m retere "t Lei Municipal número 1.635,
(vinte e um metros e trinta e um
ríe 1.9.54) situado na Rua Professor
centímetros), no lado do alinhamen- J 08 o de Lima Roland números 183
to par. onde confronta com os ímó-" e 185, sendo parte da área total, ::;1veís números 188, 190 e 192. respectituada no fundo do imóvel, tendo f 01vamente. compromissado a Júlio Gonma de um paralelogramo, com área de
çalves Daniel e a João Bibían ou su178,08m~ <cento e setenta e oito mecessores e de propriedade de Rosa
tros unacrados e oito decímetros qua
Maria de Araújo ou sucessores, ....
, medindo 22,26m (vinte e dvis
33,28m (trinta e três metros e vinte errados)
metros e e vinte e seis centímetros),
e oito centtmetros) , no lado do ali- sõbre
o fundo, onde divide com G
nhamento ímpar onde confronta com
Imóvel números 133 e 135 .da Linha
os imóveis ncs 187, 189, 191 e 193, os ao
Forte Augusto, de propriedade da
três primeiros compromissados a 01'- Companhia
Docas de santos, 12,13m
piano Cassiano da Silva, Antônio Lei(doze metros e treze centímetros), a
tão e Francisco Benjamin dos Santos ou sucessores, respectivamente e partir do fundo, sóbre o lado direito,
o último de propriedade da Compa- onde divide com o imóvel número 188
nhia Docas de Santos, 14.38m (qua- da Rua Emidio de Souza, de proprietorae metros e trinta e 'oito centíme- dade de Waldemar de Oliveira ousu..
tros) , no lado que corta o leito da
cessores e Com um terreno vago na
rua, na sua extremidade. ondeconRua Professor João de Lima Roland,
fronta com propriedade do espólio de
de propriedade da Prefeitura Mui11Anna Rodrigues Novita ou sucessores,
cípal de Santos, 12,13rn (doze metros
sita na Linha do Forte Augusto e e treze centímetroa) , a partir do fun18.17m (dezoito metros e dezessete do, sôbre o lado esquerdo, onde dívtcentímetros). no lado sôbre o limite
rie com o imóvel número 187, da Rua
da futura faixa portuária, cortando Professor João de Lima Roland, comos alinhamentos par e Ímpar, onde promissado a Orpíano Oassíano da
confronta com trecho remanescente
Silva cu sucessores e 22,26m (vinte e
da mesma rua Professor João de Lima
dois .nctroa e vinte e seis centímcRoland.
tros)., cortando os lados direito e es5. Terreno (parte) situado na Rua
querdo, sôbre o limite da futura IaiProteseor João de Lima Roland entre
xa portuária, onde divide com proortedade remanescente da mesma
os números 175 e 183, sendo parte da
área total, situado no fundo do imóPrefcnura Municipal de Santos, exisvel, tendo forma trapezoidal, COm área
tindo no terreno acima descrito 2
de 59,75m~ (cinqüenta e nove metros
r dois) chalés de madeira, cobertos
Dom telnas de barro, com áreas C01.iS'
quadrados e setenta e cinco decímetruídas de 55,50 me (cinqüenta e cinco
tros quadrados), medindo 10,OOm (dez
metros: sôbre o fundo, onde dívíc s
metros quadrados e cinqüenta dechnecom (, imóvel nc 188, da rua Emídío
tros quadrados), e 42,00m2 (quarenta
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e dois metros quadrados), ambos de
propriedade de Aníbal Natário ou $U'

cessares
Art, 29 Os imóveis a- que se refere
l)
artigo anterior são destinados .1
umpuaçac das instalações portuárias
no Pôrto de Santos, Estado de São
r-anjo.
Art. 31? Fica a Companhia Docas de
Santos, concessíonáría do Pôrto de
Santos, autorizada a promover a de,
eapropríaçâo de que trata êste Decreto, devendo as respectivas despeSt.S. depois de reconhecidas em tornad..l. de contas pelo poder ascendente,
Bel' levadas à conta do Capital adio
ctonal da, conceseíonárta.
Parágrafo único. As despesas dec-rctentes desta desapropriação correrão
à conta exclusiva de recursos 01'6prios da Concessionária do Pôrto de
Santos.
Art. 49 E' considerada de urgência
para os efeitos do artigo 15 do Deereto-lei »v S. 365, de 21 de Junno de
1941 com. a. nova redação dada pe'n
artigo 2'? da Lei nv 2.786, de 21 de
mato de 1956, a desaproprtaçâo de
que trata o presente Decreto.
Art. 59 aste Decreto entrará em vígor na data ue sua publicação, revogada s as rusposíções em ccntrárío.
Brasília, 3 de setembro de 1971,
150'? da Independência e 83Q de

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Dtunâ Andreazza

DECRETO N° 69,164 -

DE 3 DE

SETEMBRO DE 1971
Altera o Decreto n° 65.159, de 15 de
setembro de 1969, que dispôs eôore o
enquadramento de servidores do extinto Instituto Nacional do Pinho,
amparados pelas Leis n-e 3.967, de
5 de outubro de 1961, e 4,069, de 11
de junho de 1962.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis n-s
3.780, de 12 de julho de 1960, 3.9137,
de 5 d~ outubro de 1961, e 4.069, de
11 de Junho de 1962 e o que consta
dos Processos n-a 2.644-70, 6.360-70 e
6.360-70-1-3/9, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam alteradas, na forma
dos anexos, as relações numéricas e

nominais integrantes do Decreto número 65.159, de 15 de setembro de
1969, que aprovou o enquadramento
de servidores do extinto Instituto Nacional do Pinho, amparado pelo disposto no artigo 2° da Lei n'' 3.967, de
5 de outubro de 1961, e parágrafo único do artigo 23 da Lei n'' 4.069, de 11
de junho de 1962, para efeito de incluir servidores também beneficiados
pelos aludidos dispositivos legais.
Parágrafo único. Os efeitos legais
das inclusões previstas neste artigo
prevalecem, a partir de 6 de. outubro
de 1961, para o servidor abrangido
pela Lei n- 3.967, de 5 de outubro de
1961, e, a partir de 15 de junho de
1962, para os demais servidores amparados pela Lei nv 4,069, de 11 de junho de 1962.
Art. 2° Os cargos, a que refere a
alteração constante do artigo anterior
são considerados incluídos na Part~
Especial do Quadro de Pessoal do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, nos têrmos do dísposto dos artigos 21 e 27 do Decretoei n- 289, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 3 0 A alteração de enquadran:ento, ora aprovada, não homologa
SItuações funcionais que, em virtude
de denúncia, sindicância ou inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às
normas administrativas vigente aplicáveis à espécie.
Art. 4° O órgão de pessoal: do It1S~
tituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal expedirá, aos funcionários
abrangidos por êste decreto, atos declaratórlos da respectiva situação
funcional, com observância do disposto no artigo 99 da Emenda Constitucional na 1, de 17 de outubro de 19ô9.
Art. 5° As 'despesas decorrentes da
execução dêste decreto serão atendida~ pelos recursos orçamentários próprIOS do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
Art. 6° 11:ste decreto entrará em .igor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 3 de setembro de 1971;
83° da
150 0 da Independência e
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19;
foram publicados no D, O, de 6 de
setembro de 1971.
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DECRETO N° 69.165 SETEMBRO DE

DE

6

DE

1971

Autorização para funcionamento da
Faculdade de Direito de Araçatuba
8P.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 19GB,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de
9 de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE numero 256-68, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito L1e
Araçatuba, com sede em Araçatuba e
mantida pela Instituição 'I'otedo de
Ensino, sediada em Bauru, Estado de
São Paulo.
Art. 2° 1!:ste. Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.Q 69.166 -

DE

8

DE

SETEMBRO DE 1971

Reoonhecimento dos Cursos de Ba~
charel em Psicologia e de Psicólogos
do Instituto de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da Uninersuiaâe Federal do
Rio de Janeiro - GB.
O' Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, tendo em vista o que consta do Processo
CFE nc 384-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lQ E' concedido reconhecimento aos Cursos de Bacharel em Psicologia e de Psicólogos do Instituto de

Psicologia do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, da -Uníverstdade
Federal do Rio de Janeiro, sediada no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 29 àste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, .8 de setembro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ

69.167 -

SETEMBRO DE

OE 8 DE

1971

Concede à sociedade Warner Bras.
First National south Filmes, tnc.,
autorização para continuar a ,'unci onar na República Federativa do Brasil, sob a denommação social de War~
ner Bros. csoutn», Inc.

O Presidente da República, usando
da atribuiçáo que lhe contere o artigo
81, item HI, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ne 2.627, de 26 de
setembro de 1940, decreta:

Art. lQ E' concedida à sociedade
Warner Broa. Fil'st National South
Films jnc., com sede no estado de
Dela~are, Estados Unidos àa América,
autorizada a funcionar através do Decreto Federal nc 712, de 25 de março
de 1936, autorização para continuar a
funcionar na Repúbtica Federativa do
Brasil, sob a denominação social de
Warner Broa. (Bouth) , Inc., mediante as cláusulas que a êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrígando-se a mesma a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o
objeto da presente autorização.
Art. 29 este Decreto entrará em ctgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMh.ro G. MÉDIcr

Marcus Vinicius Pratini de Montes
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DECRETO NQ 69.168 SETEMBRO DE

DE

DO

8

PODER

DE

1971

Altera dispositivo
do Regulamento
para aS Casas do Marinheiro, aprovado pelo Decreto n fJ 50.644, de 24
de maio de 1961.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art.

1Q O artigo 4Q do Regula-

menta para as Casas do Marinheiro,
aprovado pelo Decreto no 50.644, de
24 de maio de 1961 e alterado pelo
Decreto nv 56.573, de 9 de julho de
1965, passa a vigorar COm a seguinte

EXECUTIVO

do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes, com os respectivos ocupantes,
originários da extinta companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, mantido o regime
jurídico e previdenciário dos servidores:
Mestre A-1801.14-B

Adão Orlando da Silva Moreira
Italo Reis Kircove
Mecânico de Máquinas A-1306.8. A

Alfredo Muniz
Pedreiro A-10l,S,A

redação:

"Art.

49 As

Casas do

Mari-

nheiro são subordinadas aos Comandos dos Distritos Navais ou
Comandos Navais em cuja área- de
jurisdição estão localizadas".
Art. 29 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em
contrário.
Brasilia, 8 de setembro de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9

69.169 DE 1971

DE 8 DE

SETEMBRO

...? edistribui,
com os r e s p e c t i v o '"
ocupantes, para o Quadro de Pessoal- Parte Especial - do Conselho Nacional de Pesquisas, caraoe
ortginários da extinta Ccmupamnia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal e dá outras pro-

nuiências,

o presidente da República, usando
das atribuíçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 29, do Decreto-lei nc 200 de 25
de fevereiro de 1967, decreta:'
Art. 19 Ficam redístríbuidos, para
o Quadro de Pessoal ~ Parte Especial - do Conselho Nacional de Pesquisas, os seguintes cargos integrantes

Antônio da Costa Leão
Auxiliar de Portaria GL-303,7.A

Neucy Amaral Terra
Artífice de Manutenção A-30S.6

Wilson Cabral
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Conselho Nacional de Pesquisas, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
d:-- publicação dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores
equt mencionados,
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser con.síderada nula, ilegal ou contrária às normas admínístratavas aplicáveis à espécie,
Art, 49 Os ocupantes dos cargos
ora redístrfbutdos continuarão a ,,)erceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem. ate que orçamento do Conselho ~":acional de Pesquisas consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5Q ârste Decreto entrará em
vigor na" data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de setembro de 1971;
da Independência e 83° da
República.
150 0

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

ATOS

DECRETO N9 69.170 SETEMBRO DE 1971
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DE 9

DE

Concede à Mineração Lagoa Bonita
Sucavão Ltâa, o direito de lavrar
talco no município de Castro, Estaâc do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo Decreto-lei ne
3HL uc 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração Lagoa Boníta-Socavâo Ltda., concessão para lavrar talco, em terrenos de propriedade de Antônio Quelce
Salgadc, Cacildo Santos Silva, Júlio
Marcor,.. des Carneiro _e sucessores de
Manoel Joaquim Ferreira, no lugar_
denommado Lagoa Bonita, distrito deSocavão, munícípío de Castro, Estado <:10 Paraná, numa área de cento
e sessenta hectares e quarenta e dois
ares (160,42ha), delimitada por um
po!l~"Jllú irregular, que tem um vértice .c;, setenta metros (70m) , no' rumo
verdadeiro de dezesseis graus quinze
minutos
noroeste n6915'NW),
do
Sangradouro da Lagoa Bonita, e os
lados li partir dêsse vértice, os seguín.tes comprimentos e _rumos verdadeiros: duzentos e oitenta metros n80m) ,
not-e (N); quatrocentos e vinte me..
tros (420m), este (iE); seiscentos e
oitenta e cinco metros (685m), sul
(8): duzentos e quarenta metros _
(24C,m), oeste (W); mil cento e sete,.. ta e cinco metros (1. 175m) , sul
(8)' mil e trinta metros (1.030m),
oeste (W); mil e vinte metros ....
(l.OZOm) norte (N); duzentos e oítent-, metros (280m), este (E); dusentes e oitenta metros (280m), norte (N); duzentos e noventa metros
(290m), este (E); duzentos e oitenta n.etros (280m), norte (N); duzentos e oitenta metros (280m), este ~E'.
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mmeraçâo, além de outras conetantes de mesmo código, não expressamen te mencionadas neste decreto.
Paa-àgrafo único. Esta concessão
fica' sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto nv
51 720 de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art 2Q O concessionário fica obrí ~
gad.:) a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do dísposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Al't., 3Q Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações qUB
lhe incumbem a concessão para iav-ar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Códtgu de. Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas eat.'1J) sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na .orma
do artigo 59 do Código de Mineraçfio.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que
será
transcrito no livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
~T.)<..innal da Produção Mineral, do Mi.,
nístéric das Minas e Energia.
Ai t.. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
15f)Ç da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.17:. - DE
SETEMBRO DE 1971

Ü DE

Cancela autorização para funcionamento no Brasil da Commercíal
Union Assurance Company Lanüted.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçao, deereta:
Art. 19 Ficam canceladas a autorjaaçáo para funcionar 110 Brasil e a
respectiva Carta-Patente concedidas
à Commercial trnton Assurancs, Company Limited, com sede em Londres,
Inglaterra, a partir da data da publicação, no Diárío Oficial da Uni ao,
da certidão de arquivamento, no 01'gâc de Registro do Comércio,
dos
atos referentes à incorporação do patrimônio líquido de sua representação no Brasil à "A Independência"
Companhia de Seguros Gerais, sua
sucessora em todos os direitos e obrigações.
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Art. 29 ~te Decreto entra em
vigor na data de sua punhcação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

339

da

MÉDICI

Marcus Vinicius Prtititü àe .Moraes

DECRETO NQ 69.172 -

DE

9

!:'E

SETEMBRO DE 1971

Cancela autorização para funcionamento 1W Brasil da North Britisn
and MercantiZe Insurance Company

Limited.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam canceladas a autorização para funcionar no Brasil e
a respectiva Carta-Patente, concedidas à North British and Mercarrãle

Insurance Company Limíred,
com
sede em Londres, Inglaterra, a partir da data da publicação, no Diário
Oficial da União, da certidão de arquívamento, no órgão de Registro do
Comércio, dos atos relativos 1\ íncorporaçâo do patrimônio liquido de sua
representação no Brasil à "A Independência" Companhia de seguros
Gerais, sua sucessora em todos os di ~
rcttos e obrigações.
Art. 29 nste Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brastlía, 9 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini àe Moraes

DECRETO

N.Q

69.173 - DE 9
DE 1971

DE

SETEMBRO

Retifica o artigo 1.0 do Decreto número 15.918, de 28 de
junho de

1944.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de 11i-

neração) , alterado pelo Decreto-Ief
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo 1.0
do Decreto número quinze mil novecentos e dezoito (15.918), de vinte
e oito (28) de junho de mil novecentos e quarenta e quatro (1944),
que outorgou ao cidadão brasileiro
Frederico Teixeira Machado concessão para lavrar bauxita em terrenos
de sua propriedade rio distrito e município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, de cujos direitos é
cessionária a Alumínio Poços de
Caldas S. A., tendo em vista a unificação das áreas dessa concessão e
a dos decretos números 25.979 de 8
de dezembro de 1948 e 25.983 de 8
de dezembro de 1948 outorgados ao
mesmo cidadão, passando a ter a seguinte redação: Fica outorgada a
Alumínio Poços de Caldas S. A.,
concessão para lavrar bauxita no Iugar denominado Sítio Barba de Bode,
distrito e muntcípío de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta e três hectares,
quatorze ares e setenta e três centlares (53,1473 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quarenta e dois metros e quarenta e seis centímetros (42,46m), nu
rumo verdadeiro de setenta graus.
quarenta e sete minutos sudeste ....
(70047'SEj do marco M-O cravado na
bôca do bueiro da estrada Poços de
Caldas-Campestre, na travessia do
Córrego Barba de Bode à margem
esquerda dêste (sentido Poços de
Caldas-Campestre) e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos Verdadeiros: duzentos e vinte e um metros e oiten..
ta e seis centímetros (221,86m), sessenta e seis graus sudoeste (66.OSW):
cento e oitenta e oito metros (188
mj , cinqüenta e dois graus e treze.
minutos sudoeste (52°13,SV{) ; duzentos e quinze metros e trinta e um
centimetros (215,31m), três graus e
cinco minutos sudoeste (3°05'5W)
nove metros e cinqüenta centímetros
(9,50m), quarenta e um graus e quatro minutos sudoeste (41.°04'SW),
quinze metros e dez centímetros ....
(15,10m), oitenta e um graus e oito
minutos noroeste (81.°08'NW), nove
metros e cinqüenta centímetros ...•
(9,50m), trinta e seis graus quarenta
e sete minutos sudoeste (36.o47'SW);
cento e vinte e cinco metros e oín...
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qüenta centímetros (l25,50m) oitenta e oito graus e vinte e oito minutos
noroeste (88.0 2 8 ' N W ) , cento e cinqüenta e oito metros e cinqüenta
centímetros
(158,50m), setenta e
quatro graus e quarenta e um mlnutos noroeste (7.o41'NW), cento e qua..
renta e sete metros e noventa e oito
centímetros (l47,98m), vinte e um
graus e treze minutos sudoeste .....
(21."13'SW), vinte e sete metros e
cinqüenta e sete centímetros (27,57
m), cinqüenta e três graus e quarenta e seis minutos sudoeste
.
(53."46'SW), quarenta metros (40m),
trinta e nove graus e vinte e seis
minutos sudoeste (39."26'SW) setenta
metros (70m), quarenta graus e cinqüenta minutos sudeste (40."50'SE),
duzentos e dez metros (210m), sessenta e nove graus e quarenta mí..
nutos sudeste (69°40'SE), oitenta e
três metros e quinze centímetros ..•
(83,15m), cinqüenta e cinco graus e
trinta e sete minutos sudoeste .... :
(55.037'SW), sessenta e um metros e
noventa e cinco centímetros (61,95
m) , onze
graus sudeste (ll."SE),
cento e vinte metros (120m), vinte
graus e vinte e três minutos sudeste
(20"23'SE), trinta e oito metros (38
m) , setenta e oito graus e vinte e
cmco mínutos sudeste (78."2S'SE),
cinqüenta metros e trinta e um centimetros (50,31m), quarenta e seis
graus e trinta e seis minutos sudes ..
te (36."36'SE), oitenta e três metros
e oitenta e três centímetros (83,83m),
setenta e dois graus e vinte e nove
minutos nordeste (72."29'NE), sessenta e nove metros e trinta e dois
centímetros (69,32m), oitenta graus a
um minuto sudeste (SO.oOl'SE), cento e trinta metros e dez centímetros
(l30,lCm), quarenta e oito graus e
trinta e um minutos sudeste (48."31'
SE), cento e cinco metros e quarenta e um centímetros (105,41m), setenta e dois graus e trinta e quatro
minutos nordeste (72."34'NE), cento l:l
vinte e três metros e setenta e' nove
centímetros (123,79m), cinqüenta tl
seis graus e quarenta e quatro mínutos nordeste (56."44'NE), cento e sessenta metros e cinqüenta e quatro
centímetros 160,54m), oito graus e
quarenta e nove minutos nordeste
(8,"49'NE), quarenta e dois metros
(42m), sessenta e quatro graus e
quatrc minutos nordeste (64.004'NE),
sessenta e dois metros e setenta e
nove centímetros (62,79m), setenta e
três graus e dois minutos sudeste ..
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r73."02'SE), cento e três metros ...•
(103m), quatroze graus e quarenta e
seis minutos noroeste (14."46'NW),
cento e noventa e sete metros. (197
m), vinte e um graus e quarenta o
sete minutos nordeste (21."47'NE),
cento e vinte metros (l20m) , vinte e
seis graus e trinta e dois minutos
noroeste (26."32'NW), noventa e quatro metros (94m), onze graus e quínze minutos nordeste (1l.015'NE), oítenta e um metros e cinqüenta centímetros (81,50m), trinta e dois graus
vinte e nove minutos noroeste
.
(32."29'NW); duzentos e quarenta
metros e quarenta e seis centímetros
(240,46m), dezesseis graus e vinte e
sete minutos noroeste (l6."27'NW).
Art. 2.° A presente retificação de
Decreto será transcrita no livro CRegistro dos Decretos' de Lavra, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do !v:Iinistério das Minas e
Energia.
Art. 3.° Revogam-se as dísposíçõee
em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971:
150." da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.174 - m:
SETEMBRO DE 1971

9 DE

Anula o Decreto n" 25.979, de 8 de
dezembro de 1948.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constltuíçâo,
nos têrmos do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 ~Códi
go de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 31S, de 14 de março
de 1967, decreta:
Artigo único. Fica anulado o Decreto número 'vinte e cinco mil novecentos e setenta e nove (25.979),
de oito (8) de dezembro de mil novecentos e quarenta e oito (1948),
que outorgou ao cidadão brasileiro
Frederico Teixeira Machado, concessão para lavrar bauxita, em terrenos
de sua propriedade no distrito e. município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, de cujos direitos é
cessionária a Alumínio Poços de Caldas S. A. I tendo em vista a. untn ~
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cação da área dessa concessão com
a do Decreto número 15.918, de 28
de junho de 1944 da qual ~ cessio-

nária a mesma emprêsa ,

Brasília, 9 de setembro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júntor

DECRETO N° 69.175

~ DE

9

DI!:

SETEMBRO DE 1971

Anula o Decreto n° 25.983, de 8 de
dezembro de 1948.

o

Presidente da Repúbjlca, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçâo,
nos têrmos do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo De-

creto-lei número 318, de 14 ue março
de 1967, decreta:
Artdgo único. Fica anulado o De-

ereto número' vinte e cinco mil novecentos e oitenta e três j25.983J,
de oito (8) de dezembro de -nü novecentos e quarenta e oito (1948 1 ,
que outorgou ao cidadão brasileiro
Frederico Teixeira Machado, concessão para lavrar bauxita, em terrenos
de sua propriedade no distrito e município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, de cujos dirertos é
cessionária a Alumínio Poços de CaJLIas S. A., tendo em vista a unificação da área dessa concessão com
a do Decreto número 15.918, de 28
de junho de 1944 da qual é cessionária a mesma emprêsa .
Brasília, 9 de setembro de 1971;
150" da Independência e 83" da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.176 - DE 9 DE
S~BRO DE 1971

têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
d.ecreta:
An. 19 Fica outorgada à firma tndividual
Matheus Preto da Rocha
concessão para lavrar
feldspato,
quartzo e cauhm em terrenos de propriedade de Matheus Preto da Rocha, Maria Aparecida Granzobi Prêto
da Rocha e José Francisco Prêto da
Rocha, no lugar denominado Sítíc
saltinho, distrito e município de Pínhalzinho, Estado de São Paulo, numa área de dezenove hectares, oca
ares e sessenta e oito centíarea
(19.1068 naj, delimitada por um polígono irregular, que tem Um vér tice
na contluencia do córrego Matheua
com o ribeirão Fazenda Velha e os
lados dêsse vértice, os seguintes COmprimentos e rumos verdadeiros: cento
e setenta e sete metros (177m), norte (N); oitenta e cinco metros ....
(35m), oeste (W); trezentos e Setenta e quatro metros (374m), norte
(N); cento e trinta e seis metros
(136m), leste (E); cento e sessenta c
quatro metros (164m, , sul (S); qutnnentos e dezoito
metros (518m) I
leste (E); dez metros
(Iam), sul
(8); dezessete metros (l7m) , leste
(E); setenta e sete metros (77m) ,
sul (S); quarenta e oito metros ...•
(48m), leste (E); cento e setenta metros (170m), sul (8); cento e dezesseis metros (116m), oeste (W); trtnta e dois metros (32m), norte (N);
trinta e sete metros (37m) , oeste
(w); trinta e quatro metros (34m) I
norte (N); trezen'os e dezoito metros
(318m), oeste (W); cento e sessenta
e nove metros (169m), sul (8); cen ...
to e sesenta e três metros uaami ,
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e
51 do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
ca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726 de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nv 3 de 30 de abril de
1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
J .

ü-

Concede à firma individual Matheus
Prêto da Rocha o direito de lavrar
reiaeoiuo, quartzo e caulim, no município de Pintuüzinho, Estado de
São Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lII, da Constituição, nos
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à União, ao Estado e ao Município
em cumprtmento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 31,) Se

o concessionário não
cumprir quaisquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste
Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mínistério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83l? da
República.
G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO

DECRETO N'? 69, 177 SETEMBRO DE 1971

DE

9

DE

Concede à Companhia Brasileira de
Alumínio o direito de lavrar bauxita, no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 FiCa outorgada à Companhia Brastleíra de Alumínio, concessão para lavrar bauxita, em terrenos
de propriedade de Caio Junqueira e
outros, no lugar denominado Campo
das Antas, distrito e município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e noventa
e sete hectares e vinte e cinco ares
097,25ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
noventa e um metros e sessenta e

3'.35

sete centímetros (91,67m), no rumo
verdadeiro de setenta e cinco graus e
trinta e um minutos nordeste (75931'
NE); da confluência do córrego da
Divisa com o rio das Antas e os lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; quinhentos e sessenta metros
(560m) , oeste (W); quatrocentos e
vinte e cinco metros (425m), norte
(N); cento e cinco metros (105m),
oeste (W); quatrocentos e cinqüenta
e nove metros (459m), norte (N);
cento e setenta e dois metros (172m),
oeste (W); quinhentos e· cinco metros (505m), norte (N); cento e trínta
e oito metros (138m), oeste (W); cento e cinqüenta e seis metros (156m),
norte (N); cem metros (100m), oeste
(W); seiscentos e
noventa metros
(690m), norte (N); cento e vinte metros (l20m) , este
(E); duzentos e
sessenta metros (260m), norte (N);
cento e dez metros (110m), este (E);
trezentos metros (300m), norte (N);
duzentos e setenta e cinco metros
{275m), este (E); quinhentos e quarenta e cinco metros (545m), sul (S);
cento e sessenta 'e oito metros (168m),
este (E); seiscentos metros (600m"
sul (S); quinhentos e oitenta e sete
metros (587m), este (E); oitocentos
(880m), sul (8);
e oitenta metros
cento e oitenta e cinco metros (185m) I
oeste (W); setecentos e setenta metros (770m), sul (8). Esta concessão
é outorgada
mediante as condíçôea
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo
unrco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3 de 30 de abrtl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário fica obrígado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma' dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

336

Art.

49 As

propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretes de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi-

nistério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 69.178 SETEMBRO DE 1971
Declara a caducidade

que menciona.

dos

DE

9

DE

decretos

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e
nos têrrnos do Decreto-lei D.O 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. São declarados caducos os seguintes Decretos:
N° 22.724, de 5.3.47, que concedeu ao cidadão brasileiro Radamés
Bosio o direito de lavrar argila em
terrenos situados no lugar denominado Jardim Modêlo, na Zona de Santana, distrito e município de São
Paulo, Estado de São Paulo. (Processo DNPM. 233-44);
N° 39.163, de 14.5.-56 que concedeu ao cidadão brasileiro, Thiago
Ribeiro o direito de lavrar água mineral em terrenos de sua propriedade situados no lugar denominado
Chácara Marialves Distrito e município de Assis, Estado de São Paulo. (Processo DNPM. 7030-53);
N° 53.452, de 20.1.64, que ccncedeu à Companhia de Mineração
Rosicler, o direito de lavrar feldspato em terrenos de propriedade de
Cirilo Lourenço de Araujo, no distrito e município de Maricá, Estado do
Rio de Janeiro. (Processo. DNPM.
D.O 7543~57);

N° 49.647, de 31-12-60, que concedeu ao cidadão brasileiro Moacyr
José dos Santos, o direito de lavrar
feldspato em terrenos de propriedade
de Norberto Francisco Pereira, situados no lugar denominado Lagarto.
distrito de Itapeteiú, município de
Maricá, Estado do Rio de Janeiro,
cujos direitos de lavra foram cedidos
à Companhia de Mineração Rasicler.
(Processo. DNPM. 856-57):
N° 19.010, de 27.6.45, que concedeu a Carlos Kuenerz e Cia. Ltda.,
o direito de lavrar baritína, no lugar
denominado Baldeador, distrito e
município de São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro cujos direitos foram
cedidos a José Moreira Calazans Filho. (Processo DNPM. 2793-36);
N° 19.390, de 9.8.45, que concedeu a José Mateus da Cruz, o direito de lavrar diamantes, no lugar
denominado Grotão, distrito de Extração, município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais, cujos direitos foram cedidos à Minas de Serrinha Ltda. (Processo DNPM. número 10.151-42);
.
N.o 22.838, de 28.3.47, que concedeu a Ernesto Lívíero o direito de
lavrar eaulím, no lugar denominado
Bairro Batistíni. distrito e município
de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, cujos direitos foram
cedidos a Walter Livtero . (Processo
DNPM. 7231-43);

N.O 51. 927-A, de 26.4.63, que concedeu à S. A. de Cimento Mineração e Cabotagem "CIMIMAR" o direito de lavrar feldspato no lugar
denominado Sítio Juriti, dtstrtto de
Ipiiba, município de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro. (Processo
DNPM. 4781-48);

N.O 35.034, de 11.2.54, que concedeu à Mineração Itamuri Ltda., o
direito de lavrar caulím no lugar denominado Fazenda União, distrito de
Itamuri, município de Murtaé, Estado de Minas Gerais. (Processo .....
DNPM. 6450-49);

N.O 36.379, de 23.10.54, que concedeu a José Domingues Siqueira, o direito de lavrar argila refratária, no
lugar denominado Aroera Chata,
atual Jardim Nôvo Portugal, distrito
e município de Guarulhos, Estado de
São. Paulo, cujos direitos foram cedidos a Guilherme Praum de Moraes
(Processo DNPM. 6131-52);
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N.O 36.551, de 3.12.54,
alterado
pelo Decreto n.s 40.062 de 3.10.56
que concedeu a Francisco Faria Braga o direito de lavrar feldspato no
lugar denommado Silvado, distrito
de Itapeteiú, município de Maricá,
Estado do Rio de Janeiro. (processo
DNPM. 4926-52);

N." 38.290, de 9.12.55, que concedeu a Arolde Weber o direito de lavrar mica no lugar denominado Oabuçu, distrito e município de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, cujos
direitos foram cedidos a Mineração
Cabuçu Ltda . (Processo DNPM. número 2392-54);
Brasília, 9 de setembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.e da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 69.179 SETEMBRO DE 1971

DE

9

DE

Aproveita servidor em disponibilidade. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
.tendc em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto. no
artigo 99, § 2,0 do Decreto-lei n." 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. Lo Fica aproveitada no cargo
de Oficial de Administração, código
AF.201.12.A, do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério
da Aeronáutica, Beatriz Dias Fernandes, colocada em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal da
Escola Técnica Federal do Pará, em
vaga constante das Tabelas anexas
ao Decreto n.v 68.600, de 7 de maio
de 1971, mantido o regime jurídico
anterior da funcionária.
Art. 2.0 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.0 O órgão de pessoal da Escola Técnica Federal do Pará remeterá ao do Ministério da Aeronáutica,
no prazo de 30 (trtnta) dias, a contar da publicação dêste ato, o assen-
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tamento individual da funcionária
mencionada no artigo 1.0.
Art. 4.0 ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 69.180 - DE 9DE
SETEMBRO DE 1971
Redistribui cargos, com as respectivas ocupantes. para a Uruuersídaâe
Federal do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.0, do Decreto-lei n. o 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 1.0 Ficam redistribuídos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial (Lei n.s 4.069-62) - da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
com as respectivas ocupantes, os seguintes cargos integrantes de iguais
Quadro e Parte do Ministério das
Relações Exteriores, mantido o regime jurídico das servidoras:
a) 1 (um) cargo de Arquivista, código EC-303.7.A, ocupado por Lenise
Souza Liberal;
b) 2· (dois) cargos de Escreventedatilógrafa, código AF .204. 7, ocupados por Regina Helena Brito Machado e Franquita Amorim de Almeida.
Art. 2.0 P. redistribuição de que
trata êste Decrete não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 3.0 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores enviará ao da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da pubticacao dêst e
Decreto, os assentamenr.os individuais
das funcionárias mencionactas no artlgo 10
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Art. 4.° As ocupantes dos cargos
ora redistríbuídos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o
orçamento da Universidade Federal
do Rio de Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento dêste ato.
Art. 5." astc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
150." da Independência
República.

e

83.0

seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Uníversídade Federal Rural de
Pernambuco consigne os recursos necessários ao atendimento da despesa
resultante do cumprtmento dêste ato.
Art. 5.0 :tl:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1971;
150. 0 da Independência e 83.° da
República.
EMiLIo G. MÉDICI

da

Jarbas G.. Passarinho.

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gigson Barboza
Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 69.181 -

DECRETO

N9 69. 182 - DE
SETEMBRO DE 1971

DE

9

I!E.

SETEM:BRO DE 1971

Redistribui cargo, com a respectiva
ocupante, para a Universidade Federal de Pertuimõuco, e dá outras

prooiaéncias ,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista G disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n." 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redíatribuído para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente da Universidade Federal
Rural de Pernambuco um cargo de
Inspetor de Alunos, código
.
EC-204.10.B, com a respectiva
ocupante, Miriam vasusc«, Asiora
integrante de iguais Quadro e Parte
da Universidade Federal da Paraíba.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.0 O órgão de pessoal da Universidade Federal da Paraíba remeterá ao da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, o assentamento individual da servidora mencionada no artigo 1.0.
Art. 4. 0 A ocupante do cargo ora
redtetríbutdo continuará a receber os

13

DE

Qeclara de utilidade pública a Associação
Educativa
e Assistencial
"Imaculada Conceição", ..:om scce
em Guuxuaé, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo MJ
55.568, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
publica, nos têrmos do artigo 19 da
Lei. nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Associação Educativa e Assistencial
"Imaculada Conceição", com sede em
Guaxupé, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 gste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83l)c da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.183 - DE 13
SETEMBRO DE 1971

DE

Concede à Mineração Santa Patricia
Limitada, o direito de lavrar cauUm no município de Mazagâo, Taritórío Federal do Amapá.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
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nos têrrnos do Decreto-lei nO 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada ~ Mineração Santa Patrícia Limitada, concessão para lavrar caulim, em terrenos
de propriedade de Jari Indústria e
Comércio S. A.; no lugar denominado
Morro do Felipe IV, distrito de Boca
do Jari, município de Mazagão, Território Federal do Amapá, numa área
de novecentos e noventa e nove hectares e vinte e cinco ares (99::J,25ha),
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a mJl quatrocentos e dez metros (1.41Om), no
rumo verdadeiro de três graus trinta
minutos nordeste (03°30'NE), da confluência do córrego do Felipe com o.
Rio Jari, e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprtmentos
e rumos verdadeiros: qutnberu.os e
clnquenta metros (550m), oeste (W);
mil e novecentos metros (1.900m>,
norte (N); trezentos metros (300m),
oeste (W) ~ dois mil e duzentos 'metros (2. 200m), norte (N); mil e seiscentos metros (1.600m), este (E);
novecentos metros (900m), SUl (8);
mil e seiscentos metros (1.600m),
este (El; seiscentos e cínquenta metros (650m), sul (8); mil e quatrocentos metros (lAOOm), este (E); mil
e trezentos metros (1. 300m), sul (8);
três mil setecentos e cínquenta metros (3. 750m), oeste (W); mil duzentos e cínquenta metros (1.250111), sul
(S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste deereto.
'Parágrafo úníco . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n» 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica otmgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da lei, os tríbutos devidos
a União, em cumprimento ao disposto do Decreto-lei n° 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgaçôes que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,

na forma dos artigos 65 e ô6 do C6..
digo de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Regtstro a05
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção MIneral, do
Ministério das Minas e Energia,
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1971;
150° da Independência t~ 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.184 - »s ]3
SETEMBRO DE 1971

DE

Concede à Mineração Bem .teta. o ctíreuo de lavrar caulirn e quorteo, no
muaucipio de Magé, Estado cto lao
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n" 327, de
213 de fevereiro de 1967 (Código de ::vii..
neração) , alterado pelo Decreto-lei
n« 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1° Fica outorgada ,lo Mineração Bem Limitada, concessão para
lavrar caulim e quartzo, em terrenos
de propriedade de Bernardo Pereira
da Silva, no lugar denominado Sítio
São Jorge, distrito de Santo Aleíxo,
município de Magé, Estado do Ríc
de Janeiro, numa área rle quatro
hectares quarenta e nove ares e oitenta e oito eentiares (4,498Sha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e vinte
metros (l20m) , no rumo verdadeiro
de vinte graus sudeste (209SEJ, (10
marco do quilômetro oito (kmâ) da
estrada de rodagem Magé-Santo Aleixo, e os lados a partir dêsse verttee,
os seguintes comprímentos c rumos
verdadeiros: quarenta metros (40m),
sul (8); quinze metros usrm , este
(E); quarenta metros (40m), sul (S);
quinze metros (l5m), este (E); quarenta e dois metros (42m), sul (8);
trinta e seis metros (36m), oeste
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(W);, dez

metros

(10m),

sul (5);

quarenta e oito metros (3), oeste
(W); doze metros

(12m),

sul lS);

quarenta e oito metros (48mJ, oeste
(W); doze metros

(12m),

sul (5);

quarenta e oito metros (48m), oeste
(W);

doze metros

(12m), sul

(5);

quarenta e oito metros (48ml. oeste
(W): doze metros (12m), sul l,s);
quarenta e oito metros (48m>: oeste
(W); dOZe metros

(l2m) ,

sul (8):

quarenta e oito metros (48m), 08;;ce
(W);

doze metros

(12m)

Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção atnerar. do
Ministério das Minas e Energia..
Art. 6° Revogam-se as dtspostçóes
em contrário.
Brasília, - 13 de setembro de 1971"
1500 da Independência e 830' dã.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

sul U:'i);

cinqüenta e dois metros l52m) , 'leste,
(W); cinqüenta e quatro metros
(54m), norte (N); quatorze metros
(14m) , oeste (W); cinquenta e qua-

tro metros (54mJ, norte (Ni ; quatorze metros (14m), oeste (W); dez metros UOm), norte (N); oitenta e quatro metros (34m), este (E); vinte
metros (20m) norte (N); oitenta c
quatro metros (34m), este (E); vinte
e dois metros (22m), norte (N); cttenta e quatro metros :'>~4m) este
(E); vinte. e dois metros t22m): norte (N); OItenta e quatro metros
(34m), este (E); vinte e dois metros
(22m), norte (N); trinta e cíto metros
(38m), este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mtneracac,
além de outras constantes dI.' mesmo
Código, não expressamente meneionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3 de :W de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica Ob11.gado a recolher aos cofres públicos
na forma da lei, os trtbutcs <ievlOo~
à União, em cumprimento a... disposto do Decreto-lei ns 1.033, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 30 Se o concesslo-iárro não
cumt:rir qualquer das obrtgaçôes que
lhe Incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do C6~
digo de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mtneraçáo.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
.transcrtto no livro C - Registro .lOS
I
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DECRETO N° 69.185 - m: 13 DE
SETEMBRO DE 1971
Outorga à Prefeitura Mumczpc.l ile
Chopinzinho, concessão rara u
aproveitamento hidráulico de um
trecho do rio Chopinzinho, no tUs~
trito sede do município de C1Wpin~
zinno, Estado do Ptmmá,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81. item IH, da Constituição) e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de éguas, decreta:
Art. 10 É outorgada a Prefeitura
Municipal de Chopinzinho concessão
para produzir, transmitir e dístrrburr
energia elétrica '10 muníctnio de
Chopínzinho, mediante o aproveitamento da energia nidráuttea ue um
trecho do rio Chopinzinho - Usma
do Salto São Luiz - situado no distrito sede do município de Chopínzínho, Estado do Paraná.
Art. 2° A concessionária üca obrigada a cumprir o disposto no \ 'ódígu
de Águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 30 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trtuta r anos.
Art. 45' Findo o prazo da .oncessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em zuncão dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 50 A concessionária poderá
requerer que a concessão .'i~_ld. renevada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesstonárta
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até 6 ; S-;!IS) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado corno desistência da renovação.
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Art. 69 l!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1071;
1500 da Independência e 330 da
República.
EMÍLIO G. Mt'DICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.180 - DE 13 ns
SETEMBRO DE 1971

341

se refere êate artigo até 6 tseía) meses antes de fmdar o prazo de vígênela da concessão, sob pena do seu
silêncio ser interpretado GOmo uesrstência da renovação.
Art. 6.9 O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua publícacac,
revogadas as disposições -m coutrano.
Brasília, 13 de setembro de 1971;
1500 da Independência e 83" da
República.
EMíuo G. MÉDICl

Antônio Dias Leite Júnior
Outorga à Emprêsa Luz e Fôrça Sasita Maria S. A., concessâo 'Para
aproveitamento de energia hidráu~
lica, no Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
nos têrmos dos artigos 140 letras a e
b e 150 do Código de Aguas, decreta:
Art. 10 I1: outorgada à Empresa
Luz e Fôrça Santa Maria S. A., conCeSSa0 para aproveitamento da energfu hidráulica de um trecho do rio
São Jose, no local denominada Cachoeira da Onça. situado 110 distrito
e município de São Gabriel da Palha.
Estado do Espírito Santo.
§ 10 A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrica, para fornecimento a zona (te
distribuição da concesslonárta au suprimento de outros concessionár.íos,
quando autorizado.
§ 2<l A concessionária üoa autonzada a estabelecer os sistemas de produção, transmissão e dtstrvbuíçào
constantes dos projetos .prcvados
por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas p Enereia
Elétrica, no processo DAg. "7. 511H14.
Art. 2° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 3° A presente concessão VJgorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 40 Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterac a
União.
Art. 5.9 A concessionária poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições rue ~'!ew
rem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesslonarta
deverá entrar com o pedido a que

DECRETO N° 69. 187 - DE 13
SETEMBRO DE 1971

DJIj

Exclui do relacionamento de dispont·
bilidade os cargos e os servidores
que menciona, constantes dos Ane~
cos I e 11 da Portaria n° 3.485, de
25 de oçoeto de 1969, do Mmisterto
do Trabalho e Previdência SOCÜil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 81, item IIl, da Constituição :e
tendo em vista o que consta dos Processos numeros MTPS 132.898-'10,
121. 526 - 70, 107.079-70, 121. 527 _'70.
121.530-70, 121.528-70 e 107.022-7ú do

Ministério do Trabalho e Previd6TIf'..ia
Social, decreta:
Art. 10 Ficam excluídos do relacionamento constante da Portarta
Ministerial no) 3.485, de 25 de agôsto
de 1969, do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social, os cargos julgados desnecessários constantes do Anexo I do presente Decreto,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Previdência eocial (INPS).
Art. 2° Ficam excluídos (10 relacionamento de dísponíbilidarla, constante da Portaria citada, 0S servidores referidos no Anexo n ocupantes
dos cargos mencionados no artágc anterior.
Art. 3° O presente Decreto entrara. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em CL'n~
trário.
Brasília, 13 de setembro ~_E' 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 1'"
foi publicado no D. O. de 14-9-71.
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DECRETO N9 69.188
SETEMBRO DE

~ DE

DO PODER

14 DE

1971

Autoriza a Rêde Ferrovidria Federal
S. A. a incorporar os bens imó-

veis, equipamentos e instalações de

trecho ferroviário da ligação Pires
tio Rio-Brasília.

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

ereta:

Art. 19 Fica autorizada a incorpo'ração, de acõrdo com o disposto no
artigo 49, ~ 19 da Lei no 3.115, de
-16 de março de 1957, ao patrimônio
da Réde Ferroviária Federal S. A.,
dos bens imóveis, equipamentos e Instalações compreendidos no trecho da
ligação Pires do Rio-Brasília, objeto
qo têrmo de entrega e recebimento,
conjuntamente firmado pelos representantes da Diretoria de Obras eCooperação do Ministério do Exército!
do Departamento Nacional de Estradas de Ferro do Ministério dos Transportes e da Rêde Ferroviária Federal S. A., em 17 de novembro de
1970.
Art. 29 reste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
150(1 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
Mário David Andreazza

DECRETO NQ 69.189 SETEMBRO DE

DE

(lNCRA), um cargo de TesoureiroAuxiliar de 1a Categoria, ocupado por
Carlos Fidalgo Carreira, integrante
de iguais Quadro e Parte do Instdtuto Nacional da Previdência Social
(INPS), mantido o regime Jurídico
do servidor.
Art. 2Q A redistribuição de que tra..
ta êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou. revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Instituto Nacional da Previdência Social remeterá ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência dêste decreto, 05 assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 19 •
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
'
Art. 5Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 8SQ da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

L. F. Cirne Lima
Júlio Barata

14

DE

1971

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lNCRA) e dá outras providências.

o

EXECUTIVO

Presidente da República, usando
das atribuições que 'lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 29, do Decreto-lei n Q 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído para o
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Instituto Nacional de
Agrária
Colonização
e Reforma

DECRETO N°

69.190 ue 14 DE
SETEMBRO DE 1971

Aproveita servidores em dispoJl.ibiZ1.·
dade e dá outras prov~1Anr:;';Ls.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Conatituíção, e
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto
no artigo 99 § 2°, do Oecreto-Iel número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1° Ficam aproveitados, no
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Universidade Federal do

U3
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Rio de Janeiro, os seguintes disponíveis, respeitado o seu regime jurídico
anterior:
a) Messias Vital de Olfveira, em
disponibilidade no cargo de "euarda,
código GL-203.10-B, do Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, pata
exercer
idêntico cargo, em vaga constante
das Tabelas aprovadas pelo Decreto
n° 49.583, de 22 de dezembro de 1960;
b) Silvino Pereira Díno, err, disponibilidade no cargo de Guarda, ('.6··
digo GL-203.10-B, do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para exercer idêntico
cargo, em vaga constante das Tabelas
aprovadas pelo Decreto n" 4\l.583, de
22 de dezembro de 1960;
C) Irecê Alberto Perreim, em disponibilidade no cargo je Guarda, código GL-203.10-B, do QuadfJ de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, para exercer idêntico ca-go, em
vaga constante das 'I'abelas aprovadas pelo Decreto n.v 49.583, de 22 de
dezembro de 1960;
d) .Josaphat de Almeida Araujo,
em disponibilidade no cargo L_~~ Guarda, código GL-203.10-B, do Quadro
de Pessoal do Hospital dos Servidores
do Estado, para exercer idêntico cargo, em vaga constante das Tabelas
aprovadas pelo Decreto rr' 49.582, de
22 de dezembro de 1960;
e) Ruy Cordeiro e Silva, em disponibilidade no cargo de Guarc;a,
código GL-203.10-B, 'lo Quadro de
Pessoal do Instituto de T'revídêneía
e Assistência dos Servidores do Estado, para exercer Idêntico cargo, em
vaga constante das I'abetas aprovadas pelo Decreto n'' 49 . .')83, de 22 de
dezembro de 1960;
t) Sônia Maria Rosa de SOUZ:.i, em
disponibilidade no cargo (~e Guarda
código GL-203.B-A, do ~lladf,J de
Pessoal do Ministério da. Saúde, pará,
exercer idêntico cargo, en vaga decorrente da aposentadoria de Antônio
Carvalho dos Ramos;
g) Lidír Soares Monteiro, em Qll:.~
ponibilidade no cargo -íc Guarda. código GL-203.8-A, do oua.tro de PessoaI do Ministério da Se,ÚOe, para
exercer idêntico cargo, em vaga decorrente do falecimento de Paulo
Gerônímo da Costa;
h) Sebastião Chaves, em díspcnibilídade no cargo de Guarda, códígo

GL~203.8-A, do Quadro de Pessoal de
Ministério da Saúde, em vaga .íecorrente do, falecimento Je Sebastião
Moreira de Carvalho.

Art. 2° Os órgãos de pessoal de.
Ministério do Trabalho e Prevídêncía Social, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servido-e- do
Estado, do Hospital dos Servidores do
Estado e do Ministério dJ., Saúde remeterão ao da Universidade Pede-al
do Rio de Janeiro, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da, publicação
dêste Decreto os assentamentos índrviduais dos servidores ãe que "rata o
artigo 1°.
Art. 3° O disposto oeste Decreto
não homologa situação que em virtude de sindicância, inquérito admtnistrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser conalderada nula,
ilegal ou contrária a norma admíniãtrativa em vigor.
Art. 4 0 I;:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua_ pubücaçãi, revogadas as disposições -m contrâr!o ,
Brasília, 14 de setembro de 197 J;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa

DECRETO N° 69.191
SETEMBRO DE

~ DE

14

DE

1971

Redistribui cargos da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
para o Ministério da Agricultura, e
dá outras imvoiaõncía«,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Ficam redístributdos, para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Especial
- do Ministério da Agricultura, 1
(um) cargo de Médico, código
.
TC· S01.21.A e 1 (um) cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.20.A,
ocupados, respectivamente, por Lygra
Maia Nobre e Osmar de Araujo Coelho, integrantes de iguais Quadro e
Parte, da Superintendência do Desen-
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vclvímento da Pesca, mantido o regime jurídico dos servidores.
Art. 2" A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inqué-

rito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 3° A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca remeterá ao
Ministério da Agricultura, no prazo de
3D (trinta) dias, a contar da publica-

ção dêste Decreto, os assentamentos
funcionais dos servidores mencionados no artigo 1.0.
Artigo 4." Os ocupantes dos cargos
ora redístrtbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que o or .
Ministério da Agricultura consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante
ao cumprimento dêste ato.
. --

çamento do

Art. 5.<) mste Decreto entrará em vi~
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Júlio Barata

DECRETO

N." 69.193 DE
SETEMBRO DE 1971

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 69.192 - DE 14
SETEMBRO DE 1971

quadramento, venha a ser constde-acta
nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal do~i!
ntstêrto das Relações Exteriores I"emeterá ao do Ministério do Tra08,1 no
e Previdência Social, no prazo" de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os assentamentos n,ncíonats do servidor mencionado no artlgo 1.0.
Art. 4." O ocupante do cargo OTa
redístríbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo (T~
gão de origem, até que o orçamento
do Ministério do Trabalho e Prevloéncía Social consigne os recursos ne":essárlos ao pagamento da despesa JCsultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5." âste Decreto entrará em vI_
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.

[.:<.;

Redistribui cargo do Ministério das
Relações Exteriores para o õâímisténo do Trabalho e Previdência Social, e dá outras providências.
o Presidente da República, rsando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2", do Decreto-lei n'' 200,· de 25 La
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica redlstrfbuído, para J
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- ao Ministério do Trabalho e Prevídêncía Social, 1 (um) cargo de etn
genheíro, código TC-602.22.B, ocupado por Guíche Waíssman, integrante
de Iguais Quadro e Parte do Mínístério das Relações Exteriores.
Art. 2." A redistríbuíção de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de en-

14

DE

Declara de utilidade pública a Congregação das Franciscanas Filhas
da Dfvina Providência, com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttulção e
atendendo ao que consta do Processo
MJ 14.303, de 1970, decreta:
Art. 1.0 li: declarada de utilidade publica, nos têrmos do artigo 1.0 da Lei
n,' 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1." do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. a
Congregação das Franciscanas Filhas
da Divina Providência, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2." ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 69.194 -

(vinte' e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29 do Art. 19 da LeI
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados Os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
coi respondentes, para os acordos coIctívcs de trabalho ou decisões
da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de setembro de 1971.
CoefiMês
ciente
Setembro de 1969
1,47
Outubro de 1969 . . . . . . . . . .
1,45
Novembro de 1969
1,42
Dezembro de 1969
1,40
Janeiro de 1970 .•.....•....
1,38
Fevereiro de 1970
1,35
Março de 1970
1,33
Abril de 1970
1,31
Maio de 1970
1,29
Junho de 1970
1,27
Julho de 1970
1,25
Agôsto de 1970
1,23
Setembro de 1970
1,20
Outubro de 1970
1,18
Novembro de 1970
1,16
Dezembro de 1970
1,15

DE 14 DE

SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Obra
Assistencial e Cultural Santo An·
tônio do Quitungo, com sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ 24.151, de 1970, decreta:
Art. i- É declarada de utilidade pública, nos têrmos do artigo 1° da Lei
n" 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo IOdo Regulamento
aprovado pelo Decreto n" 50.517, de 2
de maio de 1961, a Obra Assistencial
e Cultural Santo Antônio do Qul.tungo, com sede no Estado da Guanabara.
Art. 2° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

.ranetro o., 1971

Alfredo Buzaid

Publica

DE

Agôsto de 1971

índices de atualização monetáría dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n Q 5.451, de 12
df· 1v,nhc de 1958, e dá outras pro08

Parágrafo único. O salát-ío
real
médio a ser, reconstituído será a média aritmética dos valôres obtidos pela. aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 29 J5ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da

-oiâéncras,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lII, da Constituição e

tendo em vista o disposto no § 2C) do
Alt 19 da Lei nc 5.451, de 12 de junho de 1958, decreta:
Art. 19 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
DECRETO N9 69.196 -

1,14
1,12
1,10
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01

Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Maio de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971

MÉDICI

DECRETO l'T,C) 69.195 - DE 14
SETEMBRO DE 1971
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Repúblíca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
DE

14

DE SETEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda em favor da Secretaria da Receita Federal
o crédito suplementar de Cr$ 35.300.000,00, para retõrço de dotações
coneumaaas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuíçào que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei n" 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda. em favor da secretaria
da Receita Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 35.300.000,00
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(trinta e cinco milhões e trezentos mil cruzeiros). para rerôrço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber:
17.00 -

MINI8'rnRro DA FAZENDA

17.16 -

Secretaria da Receita Federal

17.16.01.07.1.016 -

o-s

1,00

Dívulgação e Promoção dos Tributos Fe-

derais
3.1. 1.1 -

02 3. 1. 2. O -

3.1.3.2 3.1.4.0 17.16. Dl. 07.2.020 -

Pessoal Civil

Despesas Variáveis

.

Material de Consumo

.

Outros serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Administração e Supervísác
Secretaria

.
.
Geral da

1.145.000
40.000
185.000
30.000

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

02 3.1.2.0 ~.1.3.2 -

Despesas Varíáveís . .
.
Material de Consumo
Outros gervíços de Terceiros
.
Encargos Di versos . .
.
Serviços de Processamento de Dados e
Informações
Outros Serviços de Terceiros ....•......•

22.000.000

TOTAL

35.300.000

3. 1. 4. O -

17.16.01.07.2.021 3.1.3.2 -

o ••••••••••••••

0.0

.

4.000.000
60.000
7.640.000
200.000

Art. 2'? Os recursos necessàrtos à execução dêste Decreto decorrerão
de anutaçêo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs

Encargos Gerais
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
AtiVidade - 28.01.18.00.2.007
4.3.1.0 - Amortização
4.3.1.1 - Amortização da Dívida Pública
02 - Fundada Externa . .
.
28.02 --- Recursos sob Supervisão do MPCG
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

1,00

28.00 -

TOTAL

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

30.155.000
5.145.000
35.300.000

Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971; 1509 da Independência e 83º da
Repubhca ,
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dettmi Netto
Henrique Ftaneer

DECH.ETO Nº 69.197 -

DE

14

DE SETEMBRO DE

1971

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
5'~ Região, o crédito suplementar de Cr$ 127.400,00 para o fim que es-

oecvnca:

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item aI, dr Constttuíçãc, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 51). Região, o crédito suplementar de Cr$ 127.400,00
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(cento e vinte e sete mil e quatrocentos cruzeiros) para atender despesas
a seguir cítscrímínadaa:
'
Cr$ 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.06 - Tribunal Regional do Trabalho da 5:;>. Regtãc
08.06.01.06.1.017 - Reequípamento do Tribunal e Juntas da
5:j. Região
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
7.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
18.000
08.06.01.06.2.012 - Processamento de Causas Trabalhistas _
Bahia e Sergipe
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . . .
.
40.000
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
35.000
3.1. 4. O - Encargos Diversos . .
.
27.400
TOTAL
.
127.400
Art. 21' Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 08.00, a saber:
c-s 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.06 - Tlibunal Regional do Trabalho da 5~ Região
Projeto
08.06.01.06.1.016'
.4.1.1.0 - Obras Públicas . .
127.400
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em COntrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
Repúbnca..
EMÍLIO G. MÊDICI

Attreao Buzaid
AntônIo Delfim Netto
Henrique Fumeer

DECHETO NQ 69,198 -

DE 14 DE SETEMBRO DE 1971

AtJre ao Ministerio da Justiça, em favor da Inspetoria-Geral de Finanças,
o crédito suplementar de Cr$ 210.000,00, para refôrço de dotações
cons2gnaaas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúbüea, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 FiCa aberto ao Ministério da Justiça, em favor da InspetoriaGeral de Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$ 210.000,00 (duzentos e dez mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber;
c-s 1,00
20.00 - MINIST",RIO DA JUSTIÇA
20.03 - Inspetoria-Geral de Finanças
20.03.01.07.2.004 - Coordenação de Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
_
.
45.000
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
5.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
35.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
5.000
20.03.01.07.1.003 - Reequípamento da Inspetoria
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
120.000
TOTAL
.
210.000

348

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 Os recursos necessáríos
execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente OrM
çamento ao subanexo 20.00, a saber:
và

o-s
20.00 -

MINIST:E:RIO DA JUSTIÇA

20.01 -

Gabinete do Ministro

1,00

Atividade -

20.01.01.04.2.001

3.1.4.0
20.03
Atividade
3.1. 1.1

Encargos Diversos
Inspetoria-Geral de Finanças
20.03.01.07.2.004
Pessoal Civil

.

165.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

45.000

-

01 -

TOTAL.

210.000

,

Art. 31' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de

1971; 1509

da

Independência e 839

da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao

Buzaid

Antóntro Delfim Netto

Henrique Flanzer

DECRETO NQ 69.199 - DE 15
SETEMBRO DE 1971

DE

1!JxclU't ao relaczonamento conetonte
do Anexo ao Decreto n° 64.797, de
9 de julho de 1969, servidora que
menciona.

o

Presidente da República, usando
da atrrbaíção que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o que consta do processo n'' MTPS - 121.356-69, decreta:
Art. 1°. Fica excluída Iná Salgueiro Marçolla, Encarregada de Caixa,
nível 9, io relacionamento constante
do Anexo ao Decreto n- 64.797, de 9
de julho de 1969, que redtstrfbuíu pa.ta o Quadro de Pessoal do Ministério da Ju.. . ttça pessoal do extinto Serviço de Alimentação da Previdência
Social, voltando a prevalecer a distribuição da mesma para idêntico
Quadro do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, determinada pelo
Decreto n'' 61. 794, de 29 de novembro de 1967.

Art. 2°. ~ste Decreto entrará era
vigor na data da sua publicação, sevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
da Independência e 83° da
República.
1500

EMiLIO G.

MÉDICI

Attreao Buzaid
Júlio Barata

DECh:.ETO

N°

69.200 -- DE 15 DE

SETEMBRO DE 1971

Cria o Consulado Honorário do Brasil errl- Mazatlán, Estados Unidos
Mexicanos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acôrdo cor, o parágrafo 1° do artigo 27 da Lei n'' 3.917, de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. I'", Fica criado o Consulado
Honorário do Brasil em Mazatlán, Es-
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.tadcs Unidos Mexicanos, com jurisdição local.
Art. 2'! Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas <.... disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMILIO

ex.

MEDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N'! 69.201 - DE 15
SETEMBRO DE 1971

DE

Retifica a relação nominal anexa ao
Decreto nO? 67.702, de 3 de dezembro
de 1970, que reclassijica os cargos
de Revisor do Quadro de Pessoal do
Departamento de Imprensa Nacional, do Ministério da Justiça, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
6Q, letra ç, do Decreto-lei nv 972, de
17 de outubro de 1969. e o que consta
do Processo ns 1-.116, de 1970, do De
parta.mente Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificada a relação
nominal anexa ao Decreto nv 67.702,
de 3 dezembro de 1970, que reclassttica os cargos de Revisor do Quadro de
do
Pessoal - Parte Permanente Departamento de Imprensa Nacional,
do Ministério da Justiça, para o fim
de:
M

I -

Excluir

1 (um) cargo da série de classes
de Revisor. EC-306.20.B, ocupado por
Guído Regtnaldo Reis da Silva;
b) 1 (um) cargo da série de classes de Revisor, EC-306.19.A, ocupado
por Creuzer Egito Bezerra.
a)

11 -

Incluir

1 (um) cargo na série
de Revisor. EC-306.20.B, e
siderar enquadrado Creuzer
zerra;
b) 1 (um) cargo na série
de Revisor, EC-306.19.A, e
siderar enquadrado Guido
Reis da Silva.
a)

de classes
nêle conEgito Bede classes
nêle conReginaldo
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Art. 29· Aplicam-se aos funcionários de que trata o artigo 19 dêste
Decreto, no que couber, as disposições
do Decreto ns 67.702, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 39 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de Imprensa
Nacional, do Ministério da Justiça.
Art. 49 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 69.202 - DE 15
SETElVlBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada 1t
passagem da linha de transmissão
Campinas e Cachoeira Paulista, no
Estado de São Paulo.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.e 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. l.0 Ficam. declaradas de utlIidade pública, para fins de constituição de servídãc administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
70 (setenta) metros de largura, tende como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecrde entre as subestações de Campinas e Cachoeira Paulista. nos municipíos de mesmo nome,
no Estado de São Paulo, cujo projeto e planta de situação número ....
REl. 60.173 foram aprovadas por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo MME n.v 703.190-71.
Art. 2.° Fica autorizada FurnasCentrais Elétricas S. A. a promover
a constituição de servidão admirrístrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.

350

ATOS no PODER EXECUTIVO

Art. 3.° Fica reconhecida a conve-niência da

constituição de servidão

admímstratlv. necessária em favor de

Furnas-Centrais Elétricas S.
A.,
para o fim indicado, a qual compre..
ende o direito atribuído à emprêsa

concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas

ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à are. da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rõr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§
2.° Furnas-Centrais Elétricas
S. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constltuíção
da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n." 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
da Lei n.v 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4.° nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDIC!

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 69.203 -

DE 15 DE

SETElVlBRQ DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à.
passagem da linha de transmissão
Poços de Caldas e Cachoeira Psiulista, nos Estados de Minas Gerais
e São Paulo, respectivamente.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo

151, letra c, do Código de .águas, regulamentado pelo Decreto n,» 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Pícan- declaradas de utilldade pública, para fins de constitui..
çâo
de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
70 <setenta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre as subestações de Poços de Caldas e Cachoeira
Paulista, localizadas nos municípios
de mesmo nome, nos Estados de Mlnas Gerais e São Paulo, respectivamente, cujo projeto e planta de situação n." REX, 57.586 foram aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, lia Processo MME.
n.e 703.191-71.
Art. 2.° Fica autorizada FurnasCentrais Elétricas S. A. a promover
a constituição de servidão admtmstrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se üzer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
r-c artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
de Furnas-Centrais Elétricas S. A. l
para o. fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos 03
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área da servidão através
do prédio servtente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fÕI
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.° Furnas-Centrais Elétricas Sociedade Anônima poderá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Deereto-lei n." 3.365, de 21 de junho
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de 1941, com as modificações introduzidas através a Lei n.v 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 4.° aete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
15U.o da. Independência e 83.° da
Repúblíca..

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N,"

69.204 - DE 15
1971

DE

SETEM:BRQ DE

Concede à Mineração Urandi S. A.
o direito de lavrar minério de
manganês, no município de Caetité, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei n." 227, de
28 de fevereirc de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n.v 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Urandi 8. A. concessão para
lavrar minério de manganês em terrenos de propriedade de José Antônio de Souza Lima e outros, no lugar
denominado Ventador, distrito de
Brejinho das Ametistas, municipio de
Caetité, Estado da Bahia, numa área
de vinte e nove hectares, treze ares
e cinqüenta .centiares (29,1350 lw,) ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e noventa e quatro metros
e oitenta centimetros (494,80m), no
rumo verdadeiro de setenta e dois
graus e sete minutos noroeste (72.°07'
NW), da confluência dos córregos
Roçado e Garcia e os lados a partir
dêssa vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem
metros (lOOm), norte (N); trinta
metros (30m) ) leste (E); trezentos
metros (300m), norte (N); cento e
quarenta metros (140m), leste (E);
cem metros (100m), norte (N); duzentos metros (200m), leste (E); duzentos e quarenta metros (240m),
norte (N); oitenta metros (80m),
oeste (W); trinta metros (30m),
norte (N); cento e oitenta metros
(l80m) , oeste (W); noventa metros
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(90m), sul (S); setenta metros (70m),
oeste (W); oitenta metros (BOm),
sul (S); quarenta metros (40:rh) ,
oeste (W); setenta e cinco metros
(75m), sul (S); trinta metros (3um),
oeste (W); sessenta metros (60m),
sul (8); trinta metros (30m), oeste
(W); sessenta metros (60m), sul (8);
trinta metros (30m), oeste (W); sessenta metros (60m), sul (S); trinta
metros (30m), oeste (W); sessenta
metros (Bümj , sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); sessenta metros
(60m), sul (8); trinta metros (30m),
oeste (W); sessenta metros (60m), s111
(8);
trinta metros (30m), oeste
(W); cem metros (lOOm), sul (8);
quarenta metros (40m), oeste (W);
noventa metros (90m), sul (3);
quarenta metros (40m), oeste (W);
duzentos e trinta e cinco metros (235
fi), sul (8); cento e dez metros (l10
m) , oeste (W); trezentos e quarenta.
metros (340m), sul (S); cento e trinta metros (130m), leste (E); cem metros (100m), norte (N); setenta metros (70m), leste (E) ; trezentos e
cmqüenta metros (350m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m),
leste (E); cento e cinqüenta metros
(150m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 .) suas alíneas e 51 do C6~
digo de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas n e e t e
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.s 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3.° Se o conoesstonãrto não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

69.205 - DE 15
1971

DE

SETEMBRO DE

Declara de utilidade pública, para
fins
de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
no mumicipío de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Artigo 1.0 Ficam declaradas 'de utilidade pública, para fins de constituiçã-o de servidâo administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a tôrre n." 15
da linha Saudade - Pombal, de propriedade da LIGHT ~ Serviços de
Eletricidade S. A. e a subestação de
Glicério, de propriedade da Viação
Férrea Centro-Oeste, no municipio
de Barra Mansa, Estado do Rio de
Janeiro, cujo projeto e planta de situação n." 3.051 foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MME 703.527

de 1971.

Art. 2.° Fica autorizada a LIGHT
- Serviços de Eletricidade 8. A. a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vígen-

te, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da LIGl:IT - Serviços de Eletricidade S. A., para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuldo
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente. desde que
não haja outra via praticável.
§ 1.° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus. limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compativel com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos. entre êles,
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.0 A LIGHT ~ Serviços de Eletricidade S. A. poderá promover, em
Juizo. as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter, urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei TI,O 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas através a Lei n'' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4.° ltstp Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150,° da Independência e 83.° da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.206 - DE 15 DE
SETEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Andradina, com sede em Andradina, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item UI, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo M.J.
20.223, de 1970, decreta:
Art. 10. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo i- da
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 50.517, de
2 de maio de 1961, a Irmandade da
Santa Casa de Andradina, com sede
em Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2°. 1i.:ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Aitreao Buzaict

DECRETO N° 69.207 - DE 15
SETEMBRO DE 1971

DE

Autoriza funcionamento dos
Cursos
de Engenharia
gíetrotéonica, Engenharia de Prcâuçiic e de tactematica da Escola de
Engenharia de
São Carlos. da Universidade de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que
lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da Lei.
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 243.497-70, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Engenharta
Eletrotécnica, Engenharia de
Produção e de Matemática da Escola
de Engenharia de São Carlos, da
Universidade de São Paulo, sediada
na cidade de S. Carlos, Estado de
Sao Paulo.
Art. 2° :€ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 69.208 - DE 15
SETEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a AssoCaridade Hospital São
ciação de
João de Meriti, com sede em scc
João de Meriti, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, 1tem IH, da Constituição e aten-dendo ao que consta
do Processo
MJ 13.054, de 1968, decreta:
Art. 10 11: declarada de
utilidade
públlca, nos têrmos do artigo Iv da
LeI nv 91, de 28 de agôsto de 1931),
combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação de Caridade Hospital São
João de Meriti, com sede em São
João de Meriti, Estado
do Rio de
Janeiro.
Art. 2 0 :€ste Decreto entrará em
vigor na data
de sua
publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO N.o 69.209 - DE
SETEMBRO DE 1971

16

DE

Constitui, no Ministério das Relações
Exteriores, a Comissão Nacional da
Conferência Interamericana Especializada sôbre a Aplicação da Ciência e da Tecnologia ao Desenvolvimento da América Latina
(CONCACTAL) .

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constdtuíção,
decreta:
Art. 1.° É constituída, no Mlnístério das Relações Exteriores, a Comissão Nacional da Conferência Interamericana Especializada sôbre a Aplícação da Ciência e da Tecnologia ao
Desenvolvimento da América Latina
(CONCACTAL), sob a presidência do
Secretário-Geral de Política Exterior
e integrada por representantes dos seguintes órgãos: Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Paaen-
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da Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e Cultura, Mínístério da Indústria e do Comércio, Mí-

nistérto das Minas e Energia, Mtnísterio do Planejamento e Coordenação
Geral, Ministério do Interior,Estado-

Maior das Fôrças Armadas, Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional Conselho Nacional de Pesqutsas Banco Central do Brasil e Banco
Nacional do Desenvolvimento Econô-

mico.
Art. 2.° A CONCACTAL, cuja íns-

talaçâo se processará no prazo máximo de quinze dias contados da publicação dêste . Decreto, reunir-se-á no
Ministério das Relações Exteriores por
convocação de seu Presidente, seja
por iniciativa dêste, seja por proposta de qualquer de seus membros.
Parágrafo único.
Para essas reuniões
poderão ser convidados pelo
Presidente do órgão, representantes
dos Ministérios não Integrantes : 'da
CONCACTAL, bem como dos Governos
dos Estados e de entidades privadas,
agenda
interessados em pontos da
dos trabalhos. A iniciativa do convite
poderá partir de qualquer dos Membros da Comissão.
Art. 3.0 Compete à CONCACTAL
preparar os estudos substantivos que
definirão a posição brasileira na COIlrerêncía sôbre Ciência e Tecnologia.
Art. 4Q A CONCACTAL será assistida por uma Secretaria, composta
por funcionários da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, designados especialmente; para êsse fim,
por Portaria Ministerial.
Art. 5." A CONCACTAL será automàticamente extinta tão logo estejam
encerrados os trabalhos da Conferência.
Art. 6." 1l::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1971;
150." da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
A ntônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa CavalcanU

EXECUTIVO

DECRETO N." 69.210 - DE
SETEMBRO DE 1971

16

DE

Determina a observância no Brasil,
da Emenda número 7 ao Anexo 9 Facilitação à Convenção da Aviação
Civil Internacional.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
81, item IIl, da Constituição e atendendo
- a que o Conselho da Organização
da Aviação Civil Internacional, na
forma do Artigo 90 da Convenção da
Aviação Civil Internacional <Chicago
- 1944) promulgada pelo Decreto
número' 21.713, de 27 de agôstc de
1946. adotou a Emenda número 7 ao
Anexo 9 - Facilitação, a qual entrou
em vigor a 15 de abril de 1971, tornando-se aplicável a partir de 15 ce
julho do mesmo ano;
- a que, de acôrdo com estudos
processados pela Comissão Intermlnisterial para Facilitação do 'I'ransporte Aéreo, constituída por Represent.mtes dos Ministérios da Aeronáutica, das Relações Exteriores, da Saúde.
da Justiça, da Fazenda e da Agricultura, nada há a obstar, à aprovação
da referida Emenda, que se ajusta à
legislação nacional em vigor, decreta:
Art. L" Fica aprovada a Emenda
número 7 ao Anexo 9 - Facilitação
- à Convenção da Aviação Civil Internacional, constante de disposições
díversaa com a seguinte redação:
"Capitulo 9 - Disposições de Begurança
9.1 - Prática recomendada. -:Êl
recomendado aos Estados Contratantes proibir o transporte não autorizado de armas por pessoas a bordo das
aeronaves.
9.2 - Prática recomendada - O
porte de armas a bordo das aeronaves por agentes incumbidos da aplicação da lei e outras pessoas autorizadas, será, regido pela legislação dos
Estados tnteressacoa. O transporte de
armas por outras pessoas só devera
ser autorizado se as armas tiverem
sido descarregadas, no caso das armas
de fogo, e sob a condição delas serem
colocadas em um lugar inacessivel aos
passageiros. Tanto quanto possível,
essas armas deverão ser colocadas nos
porões de bagagens ou de carga.
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9.3 - Prática recomendada. :Ê recomendado isolar ao máximo, e manter sob guarda especial as aeronaves
susceptíveis de serem atacadas nas
escalas. AS autoridades aeroportuárias deverão ser informadas, com a
maior antecedência possível, da chegada dessas aeronaves".
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 16 de setembro de 1971;
da Independência e 83.° da
República.
E1vl:fLIO G. MÉDICI
150.°

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
L. F. Círne Lima
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagõa

DECRETO N° 69.211 -

DE 16
SETEMBRO DE 1971

Art. 3°. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ;evogadas as dísposíçôes em contrario.
Brasília, 16 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. M:t;"DICr
Antônio Delfim Netto
Mareio de Souza e Mello

DECRETO N° 69.212 -DE 16
SETEMBRO

DE

DE.

1971

Altera o Regulamento Geral dos
Transportes para as Estradas de
Ferro Brasileiras, aprovado pelo Decreto a.v 51.813, de 8 de março de

1963.

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da.
União a aceitar a âoaçõo do terreno e construções existentes que
menciona, situado no antigo Morro
do cristo, na cidade de Salvador,
no Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item rrr, da Oonstrtutcão e
lo..: acõrdo
com os artigos 1.165 e
1.180 do código Civil, decreta:
Art. 10. Fica o Serviço do Patrtmõnío da União autorizado a acettar
a doação que, de acôrdc com a Lei
Estadual n'' 2.726, de 29 de setembro
de 1969, o Govêrno do Estado da
Bahia quer fazer à União, do terreno com a área de 1.569 m2 (hum mn
quinhentos e sessenta e nove metros
quadrados) e construções existentes,
aítuado no antigo Morro do Cristo,
Avenida Oceânica, no Jardim Oceânía, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, tudo de acôrdo com os elementos constantes do processo prezocolado no Ministério da Aeronáutica
sob o número 05-03/2;)0/71.
Art. 2°. Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior> à construção da sede do Quartel General do
Comando Costeiro do Ministério da
Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
oas atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição e
atendendo ao L_UB consta do Processo nv 42.747, de 1971, do Ministério.
dos Transportes, decreta:
Art. 1°. O parágrafo 4°, do artigo
286 do Regulamento Geral dos' Transportes para as Estradas de Ferro Brasnetras, aprovado pelo Decreto número 51.813, de 8 de março de 1963~
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 4°. Os pedidOS de transporte de enfermos devem ser apre..
sentados à Emprêsa com antecedência mmíma de 24 (vinte e
quatro) horas".
Art. 2°. ~ste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrárro ,

Braslüa, 16 de setembro de 1971;
da Independência e 83° da.
República.
EMiLIO G. MEDrcI
150°

Mario David A'ndreazza

DECRETO N° 69.213 SETEMBRO

DE 16 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública a Escola Doméstica Maria Auxiliadora..
com sede em Cuiabá, Estado de
M ato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ac que consta do Processo
MJ 60.69ti, de 1970, decreta:
Art. 10. E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 da
Lei 91. de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Escola Domea' íca Maria Auxiliado-a,
com sede em Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2°. ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re·
woga.das as disposições em centrá-

no.

Brasüia, 16 de setembro de 1971;
150° da Independência. e 83° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

to, o assentamento individual (ia ii~a··
vldora mencionada no a.rttgo 1",
Art. 4° A ocupante do cargo DC~
redistribuido continuara a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçame,»
to da Universidade Federal do Rio de
Janeiro consigne os recursos i1eces~
sáríos ao pagamento da despesa .1e
sultante do cumprrment.o do disposto
neste ato.
Art. 50 ltste Decreto entrará er:rJ
vigor na data da sua publicação. r e
vogadas as dísposicões em contrártc
Brasília, 17 de setembro de 197~'
150° da Independência e 83" da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne T.J'l.m,1.
Jarbas G. Pas~a.rm/~o

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.215
SETEM3RO UE

DECRETO N° 69.'214 -- DE 17
SETEMBRO lHe 1971

17

DE

DE

Redistribui cargo. com a respectiva
ocupante. para a. Unioereuiaâe Federal do Rio de Janezro.

o

~ D8

1.971

Presidente lia República, usando
das atribuições q.re lhe confere o ar
ttgo 81, item fII, da Constituição: e
tendo em vista o dísposro no artigo
99, § 2°, do Decreto-Ieí n- 200, de 211
de fevereiro de 19137, decreta:
Art. lo Fica reuístrtbuíco para o
Quadro de Pessoal -- Parte Perma
nente -- da Universicace Federal do
Rio de Janeiro, um cargo de Escrttu
rário, código AF·202.10.B com !\
respectiva ocupante, Lêa Land Alves.
integrante de "iguais Quadro e Parte
do Ministério da Agricultura, mantt..
do o regime jurídico da servidora.
Art. 2° A redístrtbuíçao de que treta êste Decreto não homologa. situeção que, em virtude de sindicância
inquérito adminlstratlvo ou revisâc
de enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilega', 01.1 contrária ao
normas admírrístre.tlvas vigentes.
Art. 30 O órgão de pessoal do Mt"
nistério da Agricultura remeterá 'l~
da Universidade Federa' do Rio de
Janeiro, no prazo de 30 (trinta) díae
a contar da pucücação dêste Decre-

Redistribui cargo. c~m o resiectixc
ocupante, para a Untoereuiruie Federal do Rio J,e J a neiro, B dá outras providén0ias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar'
tígo . 81, item lII, da, Oonsbituíçâo, e
tendo em vista (J dISPOSto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei ':]0 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Fica rec.tstribuído para o
Quadro de Pessoal -- Parte Especíaf
(Lei 3.967-71) ~ da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1 (um) car..
go de Arquiteto, código TC-601. 21. A
com o respectivo ocupante, Amaury
Destefano de Souza, integrante da
idênticos Quadro e Parte do Minis"
tério das Relações Exteriores, rnanti..
do o regime jurídico do functonárro ,
Art. 2° O disposto neste Decrete
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admtnistrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula
ilegal ou contrária a normas admlnístratívas em vigor.
Art. 30 O órgão de pessoal do Mi
nistério das Relações Exteriores H:~'
meterá ao da Univers-dade Federal
do Rio de Janeiro, no prazo de 3~
(trinta) dias, a contar da publicação
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dêste Decreto, os assentamentos Individuais do runctonár'o a que se réfere o artigo 1°.
Art. 4° O ocuuauue do cargo J!.'3
redistrfbuido contmuavà a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal do Ria de
Janeiro consigne os recursos necessartos ao pagamento da despesa l·esultante do cump..- memo dêste ato.
Art. 5° ltste Decreso entrará em
vigor na data da sua publicação, re
vogadas as dísposlçõea em contrário,
Brasília, 17 de setembro de 1971;
1500 da Independência e 83° cs
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Borboza
Jarbas G. Passarmno

DE::RETO N° 69.216 SETEMBRO

DE

DE
1971

17

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à CZa. Indústrzas Brasileiras Portela, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis
e religiosos.

o

Presidente da República Federativa do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
Item II!, da Constdturçào e tendo em
~ist.a o disposto no artigo 7<>, § 2°, elo
Regulamento aprovado pelo Decreto
n- 27.1!48, de 12 de agôsto de 1949
decreta'
JU't. r- Fica autorizada em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e
relígíoscs. no seu setor da produção
de celulose e papel, a ela. Indústrias
Erasiíeíras Portela, sediada no Estado de Pernambuco, observadas as
dísposíçô-s legais vigentes, sobretudo
as de proteção ao trabalho
1.r~. 2" O presente
Decreto entrará e.m vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em
contrário.
Brasília, 17 de setembro -ie 1~71'
150.° da Independência e 83." d~
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N<> 69.217 SETEMBRO DE

DE
1971

17

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de
eeroíaác
uma faixa de terra
destinada à
passagem de linha de trcmsmissilo
entre Araraquara e Poços de Caldas, nos Estados de São Paulc e
Minas Gerais,
O Presidente da República, usando

da atríbuíçâc que .he confere o artigo
81, item IP da Constít.uícão e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado petc Decreto n° 35.851, de
16 de- julho de 1954 decreta;
Art. i- 1<"'h~am declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas d{> ter-ta situadas na faixa de
70 (setenta) metros de largura, tendo
como eixo a tinha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Araraquara e Poçcs Yle Caldas,
locahzaoae nos munícipíos de mesmo
nome. nos Estados de São Paulo e
Minas Gerais, respectivamente, cujo
projeto e planta de situação número
REl-63.384-R1 foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MME número
703. 192-7l.

Art. 2<> Fica autorizada Furnas centrais Elétricas S.A., a promover
a constituição' de servidão admintstrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1".
Art. 3<> Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em ta vor
de Furnas - Centrais Elétricas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
a acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ I" Os proprietários das área') .rc
terra, atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas no que fôr
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conaeqüéncía,
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da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, -ntre êles,

os de erguer construções ou

fazer

plantações de elevado porte.

Furnas - Centrais Elétrtcas
S. A. poderá promover. em Juízo, as
§ 2,0

medidas necessárias

a

constitutcão da

servidão administrativa de
carát-er
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3 36':"
de 21 de junho de 1941, com ae medificações introduzidas através da Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1056.

.Art. 4° :í!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua
c-ibltcação,
revogadas as disposições em contrário
I: -astlía, 17 de setemorc de 19'71;
150.° da Independência
República.

e

83.0

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 69.218
SErEMBRO DE

- DE 17
1971

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão.
uma faixa de terra
destinada à
passagem de linha de transmissão
no Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando
Ma atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o -üsposto no artigo 151,
letra c, do Código de Aguas regulamentado polo Decreto n" 35.851, de
te de Julho de 19M, decreta:
Art. JO Ficam declaradas de utlliuade pública, para fins de constituição
ue servidão admtnistratrva, as áreas
de terra situadas na fai"~a de 8 (oito)
metros de largura. tendo como eixo
11· linha de transrmssâo estabelecida
entre a sede do -nuuícípio de Guapó
P 3.. sede do muntcipto de Campestre
de Goiás, no Estado de Goiás, CUjO
projeto foi aprovado por ato do Díretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrtca,
no Processo M:ME n'' 7~2 .258-71.
Art. 20 s'ica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão adminístratíva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
bal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 10 •
Art. 30 Ftca reconhecida a conveniência da constttutcão de servidão
admlnístratíva necessária em favo!

Lia Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual 00Inpreende o direito atribuído à emprêse concessíonária de praticar todos oe
atos de construção, operação e manutenção da mencionada Iínna de
cransmissà-. e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou rec .cstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o aces-o à área da servidão através
do prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 10 Os proprretaríos das áreas ae
terra atingidas pelo ônus, Iímitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fÓI
compatível cor a existência da servidão, abstendo-se, em co, -eqüêncía,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos, entre eles
os de erguer construções ou razee
plantações de elevado porte.
§ 2Q A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juízo as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo [udlcial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as n.odtrtcaçôes introduzidas
através da Lei n- 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4 0

Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.219 - DE 17
SETEMBRO DE 1971

DE

Amplia a largura das faixas de terra,
ta declaradas de utilidade púbUca.
para fins de constituição de servidão administrativa, pelos Decretos
ns. 62.373, de 8 de marÇD de 1968,
62.344, de 4 de março de 1968 e
61. 830, te 5 de dezembro de 1907.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 19 Fica ampliada Ó:e 30 (trinta) para 50 (cinqüenta) metros a
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largura das faixas de terra necessárias
ao estabelecimento das linhas de
transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, declaradas
de utilidade pública pelos Decretos
TIS. 62.373, de 8 de março de 1968,
62.344, de 4
de março de Hl63 e
61.830, de 5 de dezembro de j9ô7.
Art. 2° As ampliações referidas
no artigo anterior compreer.cem
aquelas constantes das plantas de
situação ri-s 7.918, 9.617 e 8.572,
aprovadas por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no Processo
MME

o

704.751-68.

Art. 3~ Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação.
revogadas as disposições em contrárto.
Brasfli.a, 17 de setembro de 1971;
150. 0 da Independência e 83.° da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETj

N"

69. 220

SETEMBRO

DE

~

DE

17 OE

1971

Revogc. o L .creto -ns 36.154, de 10 ae
setembro de 1954, outorga concessrv
à Centrais Elétricas de Minas GeTais S. A. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O'1rti·
go 81, item lII, da Constituiçâo e nos
têrrnos do artigo 150 do Código de
Aguas e art. 65 letra c do Decret~ I
nv 41.019, de 26 de fevereiro de 1957;
Considerando que o Decreto número 36.154, de 10 de setembro de Hlii4,
autorizou à Prefeitura Municipal de
Córrego D' Anta, Estado de
Mmae
Gerais, a colocar em funcionamento
um grupo diesel elétrtco com a potência de 27 KW, para os serviços
púbncos de energia elétrica da se-te
do munícípío;
Considerando que os serviços presPrefeitura não
tad-: pela referida
necessidades 0mais atendem às
cais; e
Considerando, finalmente.
que a
Centrais Elétrfcae de Minas Gerais
S.A. - CEMIG está levando a efeíto obras para energfzaçãc do m-tmcípio de Córrego D'Anta, Estado de
Minas Gerais, decreta:
Art. 10 Fica revogado o Decreto
n'' 36.154, de 10 de setembro de 195'1,
que autorizou à Prefeitura Municipal

nxectmvo
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de Córrego D'Anta, Estado de Minas
Gerais, a colocar em funcionamento
um grupo diesel elétrico de 27 KW,
para os serviços públicos ele energia
elétrica na sede do município.
Art. 2 0 lt outorgada a centrais
Elétricas de Minas Gerais S" t ..
CEMIG, pelo prazo de 3\1 (trinta)
anos, concessão para distribuir energia elétrica em todo o município de
Córrego D'Anta, Estado de Minas
Gerais.
Art. 3 0 Fica a Centrais H;lét..~1cas
de Minas Gerais S.A. ~ CEMIÚ",
autorizada a estabelecer os sistemas
de transmissão e distribuição necessários, constantes dos projetos aprovados por .cto do Diretor -Geral do
Dep- tamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica," no Processo número MME 701.485-71. dentro do prazo
fixado no m . smc ato.
§ 10 O prazo referido neste artigo
p-oderá ser prorrogado por
ato G-O
Diretor-Geral do Departamento N~~
cional de Aguas e Energia Elétrica.
§ 20 A inobservância
do aludido
prazo, sujeitará a conceseicnáríu as
penalidades previstas na legislação de
energia elétrica em vigor
e seus
regulamentos. "
Art. 4° Os bens e Instalações
atualmente existentes, somente poderão ser retirados do serviço, após
substituidos pelo nôvo equipamento o.
ser instalado pela Centrais Elétrtcas
de Minas Gerais S. A. - CEMIG.
Art. 50 Findo o prazo de concessão
a concessionária poderá requerer que
a mesma seja renovada, mediante u.,
condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessíonárâa
deverá apresentar o pedido a que ne
refere êste artigo, até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de concessão,
entendendo-se, se não o nzer, que
não pretende a renovação.
Art.
60 A
concessionária fica
obrigada a cumprir o disposto no
Código de Aguas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 7° O presente Decreto entrará em vigor na data -íe "lua publícação. revogadas as dtsoosíções em
contrário.
Brasília, 17 de setembro de lp'11:
150!? da Independência e 83!? da
Repúbhca ,

EMiLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 69.221 SETEMBRO DE

DE

DO PODER

17

!)E

1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituiçâo de servidão,
uma faixa de terra destinada à
pcseaqrra de linha de transmissão
1e Pernambuco.

no esc-ao

o Prestdc.rte da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artdgo

151, letra c, do Código de

Aguas,

regulamentado pelo Decreto número

EXECUTIVO

da prática, dentro das mesmas, ce
embaracem (JU
quaisquer atos que
causem danos, incluídos, entre éles,
os de erguer construções
ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia Hidrelétrica de
São Francisco poderá promover, uzn
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão adminístrattva de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n9 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas através
a Lei n- 2.786, de 21 de maio ce 1956.

ereta:

Art. 4° úatc Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçao,
revogadas as disposições em contrario.

Art. l° 1 Icam declaradas de utihdade públlc,c, para fins
de constituição de servidão adrnín.stratíva. as

150.°

35.851, de 16 de julho de 1954, ce-

áreas de terra situadas na faixa de

70 (setenta) metros (18 largura. tendo
como eixo a linha de trai.smíssêo a

ser estabelecida entre a -ubestacão
de Angelim, no municípío de mesmo
nome e a subestação de Garanhuns,
no município de
mesmo nome, no
Estado de Pernambuco cujo projeto
foi aprovado por ato do
DiretorGeral do Departamento Naclonet de
Aguas e Energia Elétrica, nu Processo
MME n'' 706.212-69
Art. 2° Fica autorrzaua a oompanhía Hidrelétrica do São Franclsco
<l promover a constituição de servtdão administrativa nas refer ídae
áreas de terra, na forma da IegtsIaçâo vigente, onde tal se fiz·er necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveníencía da constdtutção de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído a
emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção. operação
e manutenção da mencionada linha
d.e transmissão .e de linhas telegrâficas ou telefônicas auxiliares, "em
como suas possíveis alterações ou
r~construções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à. área da servidão
através do prédio serviente, desde que
nao haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de!
terra atíngtdas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que fór
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,

Brasília, 17 de setembro de 1971;
da Independência e 83. 0 tia
República.
EMÍLIO G. ~DICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 69.222 SETEMBRO

DE

DE 20 OI::
1971

Aprova a incorporação de empresa
de energia elétrica no Estado do Espirito Santo, declara cessação ae
privilégio, outorga conceeeiio e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, combinado com o artigo 61 § 59 do Decreto-lei nc 2.627, de 26 de setembro
de 1940, e artigo 19 do Decreto-lei número 7.062, de 22 de novembro de
1944, combinado com o artigo 64 do
Decreto nv 41. 019, de 26 de fevereiro
de 1957, alterado pelo Decreto número 56.227, de 30 de abril de 1965, e
artigos 140 e 150 do Código de Aguas,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada a incorporação da Companhia de Eletrtcídnde
Muqui do sul - CEMUS, pela Companhia Espírito Santo - Meridional
de Eletricidade - CESMEL, com sede
na cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, procedida na AssembléiaGeral Extraordinária dessa SOCiedade,
realizada em 6 de novembro de 1970,
ficando, outrossim, aprovadas as con-

ATOS

~O

PODER

seqüentes modificações estatutárias
nela previstas, inclusive a elevação do
capital social da companhia E.."pirito
Santo - Meridional de Eletricidade CEsMEL para c-s 3.634.657,00 (três
milhões, seiscentos e trinta e quatro
mil e seiscentos e cinqüenta e sete
cruzeiros) .
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos,
não é reconhecido como ínveatamento
a remunerar, o qual será fixado pelo
Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica do
Ministério das
Minas e Energia.
Art. 29 É
declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139 § 19, do
Código de Aguas, da exploração dos
serviços de energia elétrica no município de Muqui, Estado do Espírito
Santo, de que era titular a emprêsa
ora incorporada, por Manifest-o
de
aproveitamento hidráulico apresentadono Processo DAg. nc 1.303-35.
Art. 39 ];:: outorgada à Companhia
Espírito Santo - Meridional de Eletricidade - CESMEL, pelo prazo de
30 (trinta) anos, a concesâo para produzir, transmitir e distribuir energia
elétrica no município de Muquí, Estado do Espírito Santo, de que era titular 3. empresa a ela incorporada.
Parágrafo único. Ficam resguardados os direitos de terceiros, provenientes de obrigações assumidas, ainda
que de fato, pela Companhia incorporada, com relação ao fornecimento de
energia elétrica.
Art. 49 A Companhia Espírito
Santo - Meridional de Eletricidade
- CESMEL, deverá apresentar ao Departamento
Nacional de Aguas e
Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicação dêste Decreto, a relação completa das instalações transferidas,
indicando
suas
principais característdcas técnicas.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1971;
I50? da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Lette Junior

EXECUTiVO

DECRETO N? 69.223 - DE 20
SETEMBRO DE 1971

361
DE

Modifica o Artigo 7? do Decreto número 65.324, de 10 de outubro de
1969, que altera a estrutura do Instituto Brasileiro do Café e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. I? O Artigo 79 , da Decreto
nc 65.324, de 10 de outubro de 1969,
que altera a estrutura do Instituto
Brasileiro do Café e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:
<lA Assessoria de Relações Públicas será dirigida por um Chefe,
designado pelo Presidente do Instituto" .
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíôes em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1971;
150" da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Mwaes

DECRETO N° 69.224 - DE 21
SETEMBRO DE 1971

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n« 4.170-71. do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Auxiilar de Enfermagem, código P-1701.13.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Marinha, de llza
de Lemos Suzart, em disponibilidade
em idêntico cargo do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do
Estado, constante do Decreto número 68.679, de 25 de maio de 1971, publicado no Díáric Oncuu de 26 se-
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guinte, visto ter sido julgada incapaz
em inspeção médica a que foi submetida.

Art. 2° O Hospital dos Servidores
do Estado promoverá, imediatamente,
a aposentadoria da disponível a que

se refere o presente Decreto.
Art. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MEDrcI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N° 69.225 SETEMBRO

Redistribui
do Vale
Instituto
Reforma
dências.

DE

Art. 4° O ocupante do cargo ora
a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária consigne Os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5° nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. -MÉDICI
redístríbuído continuará

L. F. Cirne Lima
José Costa Cavalcanti

21 DE

DE 1971

DECRETO N° 69.226 - DE 21
SETEMBRO DE 1971

DE

cargo da extinta Comissão
do São Francisco para o
Nacional de Colonização e
Agrária e dá outras provi-

Aproveita servidor em disponibilidade
e dá outras providências

Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n« 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
. Art. 1° Fica redistribuído para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1 (um)
cargo de Engenheiro-Agrônomo código TC-I01.20.A, ocupado por Giovani
Anísio Alves, integrante do Quadro de
Pessoal da extinta.. Comissão do Vale
do São Francisco, mantido o regime
jurídico do servidor.
Art. 2° A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às nOTmas administrativas em vigor.
Art. 3° A Superintendência do Vale
do São Francisco remeterá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação dêste Decreto. os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo 1°, dêste Decreto.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no §
2° do artigo 99 do Decreto-lei n'' 200,
de 25 de .revereíro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aproveitado no cargo
de Almoxarífe, código AF-101.14.A, do
Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da Agricultura,
Manoel Pessoa Mendes, colocado em
disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), em vaga decorrente da promoção de Abelino
Abranches de Almeida, respeitado o
regime jurídico anterior do funcionário.
Art. 2° O órgão de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado remeterá ao do
Ministério da Agricultura, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, o assentamento funcional do servidor mencionado no artigo anterior.
Art. 3° O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha

o
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a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 40 âiete Decreto entrará em vigor na data da sua aplicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasiIia, 21 de setembro de 1971;
1500 da Independência e 83 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne ·Lima
Júlio Barata.

DECRETO N9 69.227 SETEMBRO DE

DE

21

DE

1971

Aproveita servidores em disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

das atribuições que Ine confere o artigo 81, item III, da Constituição. e tendo em vista que ao caso é de aplicarse, por analogia, o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei no 200. de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam aproveitados nos cargos abaixo indicados do Quadro de
Pessoal- parte Permanente - do Ministério da Marinha, os seguintes disponíveis, mantido o regime juridtcc dos
mesmos:
a) no cargo de Esc-revente-Datilógrafo, código AF-204.7:
Dayse Souza da Mata Coelho, Avelina Azeredo Paulo, Yara Lopes Vieira,
Yolanda Murilo de Bessa Antunes, Noêmia Carlos Marinho, Marlene Moreira Gonçalves e Leonete de Souza Cavalcanti, todas «m díspontbiüdade em
idêntico cargo do Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em
vagas constantes das Tabelas anexas
ao Decreto nc 66.649, de 1 de junho de
1970;
b) no cargo de Impressor, c6digo .,
A-407.S.A:
Antorúo Vieira Pinel, em disponibilidade em Idêntico cargo do Quadro de
Pessoal do Hospital dos Servidores do
Estado em vaga decorrente da aposentadoria de Luiz Gonzaga da Silva.
Art. 2() O aproveitamento de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de slndlcâncía,
inquérito administrativo ou revisão de

enquadramento, venha a ser consíderada nula, ilegal ou contrária a normas
administrativas em vigor.
AI't. 31? OS órgãos de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado e do Hospital dos
Servidores do Estado remeterão, no
prazo de 30 (trinta) dias. a contar da
vigência dêste Decreto, ao do Ministério da Marinha, os assentamentos
funcionais dos servidores mencionados
no artigo 19 •
Art. 49 ~te Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo. revogadas as disposições eu 'contrário.
Brasiha, 21 de setembro de 1971;
150\1 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO Nº 69.228 SETEMBRO DE

DE

21

DE

1971

Redistribui cargo, com o reepectioc
.ocupante, para o Ministério da Agricultura, e dá outras prOvidências.

o Presidente la República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítutçào, e tendo em vista ·0 disposto no artigo 33,
§ 3 Q , do Decreto-lei !}Q 292. de '~8 de
fevereiro de 1967, combinado J0m o artigo 99, § 29, do Decreto-lei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica rertistrtbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura,
1 (um) cargo de Mecânico Operador,
código A-1301.10.C, com o respectivo
ocupante, Olaudemiro Pereira dos Santos, integrante do Quadro de Pessoal
da extinta Comissão do Vale co são
Francisco, mantido o regime jurídico
do funcionário.
Art. 29 A redistribuição de que trata
€"
Decreto não homologa síbuaçâo
qr a, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 39 O órgão de pessoal da Superintendêncía do Vale do São i rancíscc encaminhará ao do Minístérlo da
Agricultura, no prazo de 30 (trinta)
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dias a contar da Vigência dêste Decreto, os assentamentos funcionais
do
servidor mencionado no artigo 1Q.
Art. 49 aste Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro ue 19'11;
1509 da. Independência e 839 da
República.
EM:íLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.229 - DE 21 DE
SETEMBRO DE 1971
Autorização para funcionamento da Fa
culdade de Educação de Araraquara

-

S. F.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU. da constituição. de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv 5.540,

de 28 de novembro de 19-68, alterado
pelo Decreto-lei nv 842. de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que
consta do P]:oceSSQ CFE nc 1.621-70, do
Míníatéric da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação de
Araraquara. mantida pela Associação
São Bento de Ensino, sediarta em Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 29 l!ste Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrázic .
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150<;' da Independência e 839 da
República.

go 81, item trt, da Constitutçâo,

de

acõrdo com o artigo 47, da ....ei mime-

ro 5.540, de 28 de novembro ae 1008,
alterado pelo Decreto-lei nc 842. de 9
de setembro de 19611. e tendo em vista
o que consta no Processo CFE número
1.526-70, do Míntstêrlo da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paraíba do Sul,
mantida pela Fundacáo Untversttáa-ía
Sul-Fluminense, sediada em vassouras, Estado do Rio de Janeiro, com os
Cursos de Matemática, Física, QilL'llica, Ciências Biológicas, História, Geografia, Letras (Português-Ldteratuta e
Português-Inglês) c Pedagogia (Or.ientaçãc Educacional de 19 e 29 Graus,
Inspeção Escolar - de 19 e 29 Graus
e Administração Escolar - de 19 e 2<;'
Graus) .
Art. 29 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 21 de setembro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N,o 69,231 - DE 21 DE
SETEMBRO ue 1971
Declara de utilidade públü:Q a Associação Petrotímensc de Amparo à
Maternidade e à Infância, com sede
em Petrotína, Estado de Pernambuco.

EMÍLIO G. MÉDICI

Contucio pamplOna

DECRETO N<;, 69.230 -

DE 21 DE
SETEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de
Paraiba do Sul - RJ. com os Cursos de Matemática, f:<'istca Química,
Ciénciaç Biológicas, História, Geograjia, Letras e Petiaçoçui,

o Presidente da República. usando
das atribUições que lhe confere o artd-

O presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
MJ 35.749, de 1970, decreta:
Art. 1.0 li: declarada de utilidade
pública, nos têrmos :10 ar-tigo 1. ~ da.
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado core o artigo 1.0 de. Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a Associação Petrolínense de Amparo à Maternidade e à Infância, com sede em
Petrolína, Estado de Pernambuco.
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Artigo 2.° l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspoeiçôes em contrário.
Brasília, 21 (le setembro de 1971;
350.° da Jndependêucia e 83.° aa

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Arm'.'mdo Mendes

DECRETO

N9

69.232 - DE 21
DE 1971

OE

SETEMBRO

Concede autorização a sociedade seguradora estrangeira para aumentar
o capital de suas operações no Brasilo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 19 l!: concedida autorízacâo a
The Yasuda Fire and Marine Insirrance Company Limited, com sede em Tóquio, Japão, autorizada a funcionar no
Pais pelo Decreto nv 46.257, de 22 de
junho de 19'59, para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro no Brasil, de Cr$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil cruzeiros) para
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), mediante aproveitamento de
Reserva de Correção Monetária do
Ativo Imobilizado, de Reserva de Correção Monetária de Obrigações Reajustávets do Tesouro Nacional. de lucro apurado no balanço de 1970, do
saldo da Conta Casa Matriz, relativo
a lucros de exercícios' anteriores. de
ações bonífícadas recebidas de outras
sociedades e de incorporação de numerário remetido da Casa Matriz, conforme deliberação de sua Diretoria. em
reunião de 18 de setembro de 1970 f:
resolução do Representante Geral no
Brasil, de 22 do mesmo ano.
Art. 2Q zste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
da Independência e 83Q da
República.
1509
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DECRETO NQ 69.233 SETEMBRO

DE 21

DE

DE 1971

Concede autorização a Sociedade Seguradora Estrangeira para incorporar o patrimônio líquido de conçéneres, aumentando o capital de suas
operações no Brasil, e cancela as autorizações concedidas para nmciomento das incorporadas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artàgu
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ê concedida autorízaçâo a
The Motor Uníon Insurance Company
Limited para incorporar o património
liquido, no Brasil, da Guardian Assurance Company Limited e o da Royal
Exchange Assurance, ambas com sede
em Londres, Inglaterra, e elevar, em
capital destinado às
conseqüência,
suas operações de seguros em terrrtório nacional de crs 3.060.000,00 (três
milhões e sessenta mil cruzeiros) para
Cr$ 5.455.371,78 (cinco milhões, quetroccntos e cinqüenta e cinco mil. trezentos e setenta e um cruzeiros e setenta e oito centavos), conforme deliberação da Diretoria da sociedade incorporadora em reuníâo de 20 de maio
de 1970, e resolução da Diretoria das
sociedades incorporadas em reunião de
3 de jtrnho ' de 1970.
Art. 2 9 Ficam canceladas as autorizações para funcionamento no Brasil
e as respectivas Cartas-Patentes, -oncedidas à Guardían Assurance Company Limited e à Royal Exohange Assurance, ambas com sede em Londres,
Inglaterra, a partir da data da publicação, no Diário O jicial da União,
da certidão de arquivamento, no 61'';'
gâo de Registro do Comércio, uos atos
referentes à incorporação dos patrimônios líquidos referidos no artigo anterior.
Art. 39 A Sociedade incorporadora
sucederá às incorporadas em todos os
direitos e obrigações.
Art. 49 l!:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

Mareus Vinicius Pratini de Moraes
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DE 21 DE

1971

Concede autorizaçáo a L'Union Ms
Assurances de Paris "L'Union ....
LA.R.D.", para continuar a ope-

rar em seguros sob nova denomina-

ção e aumentar o capital de suas

operações no lirasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo 81, item ITr,

da

Constituição,

decreta:
Art. 19 ~ concedida autorização a
L'Union des Assurances de Paris
"L'Union LA.R.D.", com sede em

Paris, França, autorizada a funcionar no País pelo Decreto no 2.784,
de 4 de janeiro de 1898, sob a denominação de L'Uníon Compagnfe D' As-

surances contre L'Incendie, Les Act..
dents et Risques Divers", para:
.
a) continuar a operar no Brasil em
seguros dos Ramos zaementares, sob
a denominação de "L'Union des .ss-:
surances de Paris LA.R.D. ", em virtude da fusão havida na França en..
tre a L'Union des Assurances de Paris "L'Uníon LA.R.D. ", a L'Uníon
des Assurances de Paris "La Sequanaise LA.R.D." e a L'Uniou des
.
Assurances de Paris "L'Urbaine
LA.R.D.", conforme deliberação tomada na Assembléia Geral Extraordinária de 2 de julho de 1969, aprovada pelo Decreto nc 69-1248, de 31
de dezembro de 1969. do Govêrno
francês.
b) aumentar o capital social destinado às operações de seguros no Brasil, de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cin ..
qüenta mil cruzeiros) para
.
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), mediante aproveitamento de
parte da conta Provisão para Aumento de Capital, de Reserva de Correção Monetária, e, ainda, de parte
do saldo da Conta Casa Matriz, conforme deliberação de seu- Conselho
de Administração, em reunião de 18
de junho de 1970.
Art. 2i? Fica restrito à exploração
das operações de seguros e resseguros dos Ramos Elementares, tal como
definidas na legislação em vigor, o
âmbito dos negócios da Sociedade, no
Brasil, sendo vedado à Seguradora a
exploração de qualquer outro ramo de
comércio ou indústria.

EXECUTIVO

Art. 3i? úste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150i? da Independência e 83i? da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO

Nv 69.235 - DE
SETEMBRO DE 1971

21

DE

Torna sem eleito reaístrínuição de
seroaor do Minzstério ia Tra?Jalho
e Preuiâencia sooua para o Departamento Nacional de estra&~s de Rodagem, e dá outras providências.

O Presidente "a República, usando
das atribuições que lhe confere o artd-

gc 81, item lll.ia Constdtuiçâo,

(~

ten-

do em vista o que consta do ?J.·ocessO
nv 4.404-71, do Departamento .dmimstratdvo do Pessoal Ctvt.. aecreta:
Art. li? Fica sem efeito a redistribuição de 1 (um) cargo de Admmístrador de Pôsto de Sucststência, código AF-I04.14, ocupado por
~":oacyr
Silveira. integrante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar, co Ministério do Trabalho e Previdência Social, efetuada pelo Decreto nv 67.411,
de 19 de outubro de 1970.
Art. z« -aste Decreto entrará em vigor na: data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150i? da Independência e 839 da
República.
EM:íLIO G. MEDrCI

Mário David Anâreazza
Júlio Barata

DECRETO N9 69.236 - DE 21
SETEMBRO DE 1971

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da.
União a ceder terrenos à Rêde Ferroviária Federal S. A. - RFFSA,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei número.
178, de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a ceder, gra-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tuitamente, à Rêde Ferroviária Federal S. A., órgão da Administração
Federal Indireta, vinculado ao Ministério dos Transportes, as áreas de
terreno integrantes do Patrimônio da
União,
necessárias à realização de
seus planos de construção de um terminaI marítimo, incluindo o pátio
destinado a cofres de carga ("containera") .
§ 19 A área a que se refere êste artigo é a que se compreende entre, as
ruas Monsenhor Manuel Gomes, Vereador Odilon Braga, terrenos do
Arsenal de Marinha e Avenida Rio
de Janeiro, no Estado da Guanabara,
cujas plantas a Rêde Ferroviária Federal S. A. apresentará ao Serviço
do Patrimônio da União, para efeito
da especificação e discriminação, cem
como para a lavratura e assinatura
dos têrmos de cessão.
§ 29 Exclui-se da área prevista neste artigo aquela cedida ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem pelo Decreto nv 66.450, de 15
de abril de 1970.
Art. 29 Na hipótese de alguma porção da área a que se refere o artigo
19 achar-se ocupada por terceiros,
procederá o Serviço do Patrrmônio da
União a cessão à Rêde Ferroviária
Federal S. A., para que esta promova as desocupações, nos têrmos do
Decreto-lei nv 9.760, de 8 de setembro
de 1946.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

DECRETO N9 69.237 SETEMBRO

DE 21 DE

DE 1971

Altera o artigo 49 do Decreto número
68.440, de 29 de março de 1971

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 49 do Decreto número 68.440, de 29 de março de 1971,
que dispõe sôbre a estrutura da Buperíntendência do Desenvolvimento
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da Pesca - SUDEPE, é acrescido do
item abaixo:
"Art. 49 ...................•...
IX - Banco do Brasil S. A.·'
Art. 29 ~ste Decreto entrará em V1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 21 de setembro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

DECRETO NQ 69.238 _

DE 21 DE

SETEMBRO DE 1971

Retifica o Decreto nll 65.648, de 27 de
outubro de 1009, que aprovou o enquadramento do pessoal beneficiado
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei -ns 4.069, de 11 de junho de 1952,
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras provi-

âénciae,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, it~m 111, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do parágrafo
único do artigo 23 da Lei nc 4.069 de
11 de junho de 1962, e do Processo
mero 4.62u, de 1971, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 19 Ficam retificadas, na forma
do anexo, as tabelas numéricas e as
relações nominais que acompanham o
Decreto nc 65.648, de 27 de outubro
de 196'9, que aprovou o enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, do
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, vinculado ao Ministério dos
Transportes, para o fim de sanar omíssôcs e incorreções havidas quando da
elaboração do mencionado enquadramenta.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo ficam revistos os
quantitativos das séries de classes e
classes singulares abrangidas, registrados no anexo aprovado pelo decreto
mencionado.
Art. 29 Os valôres dos níveis de vencimentos dos cargos constantes da retificação de que trata o artigo 19 dêste Decreto são os previstos no Anexo I
da Lei nc 4.069, de 11 de junho de
1982, reajustados por leis posteriores.

nú-

368

ATOS

DO PODER

Art. 39 Os efeitos financeiros decor-

EXECUTIVO

DECRETO

rentes da aplicação dêste Decreto vigoram a partir de 15 de junho de 1962.

Art. 49 O disposto neste Decreto não
homologa situações que, em virtude de
sindicância ou inquérito admínistratívo, venham a ser consideradas nulas,
ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 59 O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto, ou
expedirá atos declaratórios das respectivas situações funcionais, com observância do disposto no artigo 99 da

Emenda Constitucional no 1, de 17 de
outubro de 1969.

Art. 69 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos . .:ecursos próprios do orçamento do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
Art. 79 :ítste Decreto entrará em vigor na data da sua publicaçáo, revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

o anexo mencionado no art. 19
foi publi-cado no D. O. de 23-9-71.
DECRETO N° 69.240 -

N9

69.239 - DE 21
DE 1971

DE

SETEMBRO

Declara de utilidade pública a .ãssociação Religiosa e Beneficente Jesus
Maria José, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere Q artdgc
81, item IIl, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo MJ.
31.584, de "1968. decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmcs do artigo te da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1'" do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Religiosa e Beneficente
Jesus Maria José, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150(1 da Independência e 8;)9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Raul Armando Mendes

DE

21

DE SETEMBRO DE

1971

"'0 Ministério da Aeronauticá o crédito suplementar de
.
Cr$ 6.553.318,00, para retorço de dotação consignada no -oiaente Orça-

Abre

mento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo GO
da Lei n" 5.628, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.553.318,00 (seis milhões, quinhentos e cínquenta
e três mil, trezentos e. dezoito cruzeiros). para refôrço de dotação orçamentária consígnaôa ao subanexo 12.00, a saber:
crs 1,00
12.00 - MINISTlORIO DA AERONAUTICA
12.00.12 .ãu .1. 020 - Fomento a Indústrias de Manutenção
de Aeronaves e seus Equipamentos
3.1.2.0 - Material cte Consumo....
6.553.318
Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 12.00, a saber:
crs 1,00
12.00 ~ MINISTlORIO DA AERONAUTICA
Projeto -- 12.00.1~.10.1.020
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
6.553.318
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Art. 3" ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150" da Independência e 23" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N" 69.241 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Saúde em lavor da Secretaria de Assistência Médica, o crédito suplementar de Cr$ 5.350.000,00, para refôrço de dotação
consignada
no
vigente Orçamento,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n- 5.628, de 1" de dezembro de 1970, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria
de Assistência Médica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.350.000,00
(cinco milhões, trezentos e ctnquenta mil cruzeiros), para rerôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 25.00, a saber:
Cr$ 1,00

25.00 25.10 25.10.15.06.2.047 -

3.1. 2. O -

MINISTÉRIO DA- SAúDE

Secretaria de Assistência Médíca
Manutenção de Assistência MédicoHospitalar a Psicopatas
Material de Consumo
.

TOTAL

5.350.00U

5.350.000

Art. 2" Os recursos necessários á execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada 110 vigente Orçamento ao subanexo 25.00, a saber:
25.00 - MINISTÉRIO DA SAúDE
25.02 - Secretaria Geral
Atividade - 25.02.15.04.2.004
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.
4.3.4. O - Auxilios para Equipamentos e Instalações
4.3.5. O - Auxílios para Material Permanente ....

crs

1,00

1.900.00U
2.050.000
1.400.000

5.350.000

TOTAL

Art. 3" mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 1500 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MEDlCl

Antônio Delfim Netto
F. Rocha Lagôa
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N" 69.242 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Poder Legislativo, em favor da Câmara dos Detmuuioe, o créüito
suplementar de orá 2.810.000,00, para retorço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n« 5.628, de 1" de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Poder Legislativo, em favor da Câmara dos
Deputados, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.810.000,00 (dois milhões,
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oitocentos e dez mil cruzeiros), para rerôrço de dotações orçamentár-ias consignadas ao subanexo 01.00, a saber:

c-s

PODER LEGISLATIVO

1,00

Dl . 00 -- Câmara dos Deputados
01.00.01.U;].2.001 - Atívldades Legislativas da Câmara

3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

02 - Despesas Variáveis
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.7. O - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.6 -- Pessoas
01.00.03.07·.2.002 -- Pagamento de Inativos

3.2.3.0 -

.
.

1. 700.000
250.000

.

10.000

Transferências de Assistência e Previdên-

cia Social
3.2.3.1 -- Inativos

850.000

TOTAL

Art. 20

2.810.000

Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 01. 00, a saber:
PODER LEGISLATIVO
01.00 - Câmara dos -Deputados
Atividade 01.00.01.05.2.001
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........
2.810.000
Art. 3° aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

Mf~DTO

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N° 69.243 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre à Justiça Eleitoral, em favor dos Tribunais Regionais Eleitorais da
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e São Paulo.
o crédito suplementar de Cr$ 736.700,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n" 5.628, de 1° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor dos Tribunais Regionais Eleitorais da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do
Norte e São Paulo, o crédito suplementar no valor de Cr$ 736.700,00 (setecentos e trinta e seis mil e setecentos cruzeiros), para rerôrço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 07.00, a saber:
crs 1,00
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
07.04 07.04.01.06.2.008 3.2.3.3 -

07.04.03.07.2.009 3.2.3.1 07.08 -

'Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Processamento de Causas Eleitorais na
Bahia
Salário Família
.
Pagamento de Inativos
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

13.800
2.000
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Cr$
07.08.03.07.2.017
3.2.3.1
07.10
07.10.01.06.2.020

-

Pagamento de Inativos
Inativos
;
.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Processamento de Causas Eleitorais no
Maranhão
3.1.1.1 - Pessoal Civil
O::. - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
07.10.03.07.2.021 -- Pagamento de Inativos
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
07.11 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso
07.11.01.06.2.022 - Processamento de Causas Eleitorais em
Mato Grosso
4.1 ~ 3. O - Equipamentos e Instalações
.
07.19 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
07.19.01.06.2.038 - Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
07.22 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
07.22.01.06.2.044 - Processamento de Causas Eleitorais em
São Paulo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
07.22.03.07.2.045 - Pagamento de Inativos
3.2.3.1 - Inativos
.
3.2.3.3 - Salário-Familia .•......................
TOTAL
.

1,00
600

47.200
300

10.400

26.400

544.200
89.200
2.600
736.700

Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
07.08 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Atividade 07.08.01. 06.2.016
.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
600
07.10 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Atividade 07.10.01.06.2.020
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
11. 000
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
1.500
1.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade 07.10.03.07.2.021
3.2.3.1 - Inativos
.
31.000
07.11 -- Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso
Atividade 07.11.01.06.2.022
4.1.4.0 - Material Permanente
, ..
10.401]
07.19 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Atividade 07.19.03.07.2.039
3.2.3.1 - Inativos
.
26.400
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de ccr-ttngêncta
.
55J .8/10
TOTAL
736.700

372

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 3" mstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 1500 da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MF.DlCl

Raul Armando Mendes

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VelZoso

DECRETO N° 69.244 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Gabinete do
Ministro e Secretaria Geral (órgãos Regionais da lruiustrui e do Comércio) o crédito suplementar de Cr$ 80.000,00, para retorço de dota-

ções consignadas no doente Orça-mente,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n- 5.628, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor
do Gabinete do Ministro e Secretaria Geral (órgãos Regionais da Indústria e do Comércio), o crédito suplementar no valor de Crâ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 18.00, a saber:

crs
18.00 18.01
18.01.12.12.2.005
3.1.2.0
4.1.3.0
18.03

-

18.03.01.01.2.010 3.1.3.2 -

1,00

MINISTJ>RIO DA INDUSTRIA E DO COMJ>RCIO

Gabinete do Ministro
Coordenação da Política Executiva do Sal
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Secretaria Geral (Órgãos Regionais da
Indús tria e do Comércio)
Coordenação das Delegacias Regionais da
Indústria
Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL

.

6.000
14.000

60.000
80.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação patcíal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ac subanexo 18.00, a saber:

crs

1.00

18.00 - MINISTJ>RIO DA INDúSTRIA E DO COMJ>RCIO
18.01 - Gabinete do Ministro
Atividade 18.01.12.12.2.005
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
14.000
4.1.4.0 - Material Permanente
6.000
Atividade 18.01.12.12.2.007
3.1.4.0 - Encargos Diversos
60.000
TOTAL

so.ooo
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Art. 3° 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIrJ G.

MÉDIO

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinícius Pratimi de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 69.245 -

DE 21 ns

SETEMBRO DE 1971

Dispõe sôbre limite de financiamentos, pelo
Sistema Financeiro da
Habitação, para a aquisição de
casa própria.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° Os financiamentos para
aquisição da casa própria pelo Sístema Financeiro da Habitação, n20
poderão exceder o equivalente a 2.250
Unidades Padrão de Capital do Banco Nacional da Habítaçâo .
Parágrafo único. Fica liberado o
valor do imóvel financiável, de acôrdo com Instruções a serem baíxarlas
pelo Banco Nacional da .cíabítação,
Art. 2° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 21 de setembro de Hl71'
da Independência e 83.° d~
República.

150.°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jose Costa Cauatcanti

DECRETO N° 69.246 -

DE 21 DE

SETEMBRO DE 1971

Regulamenta o Decreto-lei n° 1.179,
de 6 de julho de 1971.

o

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 Para a redistribuição de
terras, a que se refere o artigo 1<.> do
Decreto-lei n'' 1.179, de 6 de julho
de 1971, o Ministério da Agrtcult.rra r
I - estabelecerá as áreas em relaç â c às
quais se deverá promover. a

aquisíçãc de terras ou sua des'auroprtação por mterêsec social, tnolusrve
mediante prévia e justa indenização
em dinheiro;
II programará. ao mesmo temoo. o sistema de vendas a serem
feitas a pequenos e médios produtores rurais;
III - proporá ao Conselho a Que
SE. refere ') artigo 't'. do
Decreto-lei
n- 1.179, de 6 de julho de 19'71, os
programas e critérios de aplicaçào dos
1€CUrSOS pnra execução das medidas
previstas no item I. bem como pura
o custeie das ações discrhnmatórías
de terras devolutas e para (l fiscalização de uso e posse da terra.
Art. 2~ O Conselho de que trata
o artigo 4° do Decreto-lei c- 1.179,
de 6 de julho de 1971, juntamente
com o seu pronunciamento sôbre o
Programa proposto pelo Minísterío da
Agricultura, submetera à aprovação
do .c'resídente da República 'JS demais
Programas que forem elaborados
para cumprimento do disposto nas
alineas b, c, d, e e f do artigo 3° 10
referido Decreto-lei.
Art. 3° 1;;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150. 0 da Independênica e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N.Q 69.247 -

DE 21 DE

SETEMBRO DE 1971

Altera o Regimento do Gabinete Mi~
litar da Presidência da Rep-ublic"a.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item UI, da Constituíçao,

decreta:
Art. L? O parágrafo único do artigo 16 e o artigo 17 e seu parágrafo
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Presidenciais e em suas circunvizinhanças;
C) identificar e fornecer documento de identidade funcional
aos servidores da Presidência da
República, bem como a jornalistas credenciados, mantendo em
dia O fiohário correspondente;
d) autorizar o ingresso de visitantes ou de pessoal de obras,
nos Palácios Presidenciais;
e) controlar a circulação e o estacionamento de veremos nos Palácios Presidenciais e em seus arredores.
Parágrafo único. O Chefe dO
Serviço de Segurança dísporà de
3 (três) Adjuntos, COm O põsto de
Capitão ou Major. ou equivalentes, sendo um dêles da Fôrça Aérea Brasileira. "
Art. 2.Q ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de setembro de 1!r11;
150;:' da Independência e e3.'! oa
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

único do Regimento do Gabinete Mi·
litar da Presidência

da República,

aprovado pelo Decreto n.c 56.788, de
25 de agôsto de 1965, e alterado pelos
Decretos TIS. 60.505, de 16 de marco
de 1967, 62.119, de 15 de janeiro

de

1968, 65.704, de ~4 de novembro de
1969, 66.05'3, de 12 de janeiro de 1970,
66.577, de 14 de maio de 1970, 66.869,
de 14 de julho de 1970 e 68.416, de
24 de março de 1971, passam a vlgo-

rar com a seguinte redação:
"Art. 16

.

Parágrafo único. O Chefe do
Serviço de Saúde disporá de 4
(quatro) Adjuntos, sendo 2 (dOIS)

Médicos e 2 (dois) Dentístas ,
Art. 17. O Serviço de Segurança' chefiado por um Oficial das

Fôrças Armadas, com o põsto de
Major ou Tenente-Coronel. ou
equivalentes, tem por atribuições:
a) proporcionar
segurança "ao
Presidente da República e aos Palácios Presidenciais, coordenando
tôdas as medidas com essa finalidade;
b) zelar pela manutenção
da
ordem e disciplina nos Palácios
DECRETO N° 69.248 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1971

Atire ao Ministério âa Educação e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Culturais, o crédito suplementar de crz 716.000,00 para retôrço de dotaçoes cnMignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.628, de lo de dezembro de 1970, decreta:
AI"t. F Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Culturais, o crédito suplementar no valor de
Crg 716.000,00 (setecer-tos e dezesseis mil cruzeiros r , para rerõrço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 15.00, a saber;
15.00 -

15.16 15.16.09.11.2.072 3.1.2.0 3. 1.3. O 3.1.3. 1 3.1.3.2 15.16.09.11.2.073 3. 1. 3. O 3.1.3.1 15.1b.09.11.2.074 3.1.2. O -

MINIST"RIO DA

EDUCAÇÃO E

CULTURA
Departamento de Assuntos Culturais
Manutenção ela Rádio Educadora de
Brasília
Matecíal de Consumo
.
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros serviços de Terceiras
.
Coordenação e Supervisão da Radíodlfusão Educativa
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Desenvolvimento da Campanha Nacional
de Radioditusâo Educativa
Material de Consumo
.

c-s

1,00

30.000

::;2.000
154.COO

50.000
100.000

ATOS
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Cr$
3.1. 3. O 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.4.0 -

1,00

Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Material Permanente

.
.
.
.

200.000
50.000

Total

.

'116.000

ÓO.O'O
50 000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.{),'}. a .saber:
15.00 -

MINISTl'RIQ DA
CULTURA

15.01 -

Gabinete do Ministro
Atividade .- 15.01.01.04.2.002
Encargos Diversos
Departamento de Assuntos Cutturaís
Projeto - 15.16.09.11.1. 016
Equípamentos e Instalações

3.1.4.0 15.16 4.1.3.0 -

Atívídace -

EDUCAÇÃO E

Cr$ 1,00

.

50.000

.

45.000

15.16.09.11.2.072

3.1.4.0 -

Encargos Diversos"
Atividade - 15.16.09.11.2.073

.

171.000

4.1.1.0 15.22 -

Obras Públicas

_.0
Departamento de Ensino Fundamenta]

.

50.000

3.2.7. O -

Atívídaoe - 15.22.09.03.2.168
Diversas Transferências Correntes

Diversas
Atividade - 15.22.09.04.2.169
Subvenções Sociais
Atividade - 15.22.09.04.2.172
Material de Consumo

.

54.141

.

245.859

.

100.000

Total . .

.

'i'l6.UOO

3.2."1.8 -

3.2.1.0 3.1. 2. O -

Art. 3° 11:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônir. Delfim Netto

contuao pamotona
JCao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

69.249 .- DE 21 DE SE'I'EMBRC DE 1971

Abre ao Ministério da IndústTic e do Comércio, em favor do Gabinete do
Ministro, o crédito suplementai" de Cr$ 680.000,00, para retorço de dotações consignadas no 'vigente Orçamento.

O Presidente da República usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 31, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei n« 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Mínlstérto da Indústria e do Comércio, em favor
do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de era 680. ooo,ao
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(seiscentos e oitell~a mil cruzeiros) para refôrço de dotações orçamentária."
consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
Cr$

1,UO

1S.00 - MINIST<;R.O DA INDúSTRIA E DO CO_RCIO
la. Dl 18.01.01.04.2.001 3.1.1.1 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Mínlsterlal
Pessoal Civil

02 18.01.06.07.2.002 -

Despesas Variáveis....................
Coordenação da Política do
Comércio

394.0nO

3.1.1.1 02 18.01.08.09.2.003 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Promoção e Extensão do Mercado de Se-

50.000

Exterior

guros

3.1.1.1 02 18.01.12.12,2.005 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Coordenação da Política Executiva
Sal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas var'áveís
18.01.12.12.2.006 - Ccordenaçâo da Política Nacional

3.1.1.1 02 18.01.12.12.2.007 3.1.1. 1 02 -

10.000
do
27.000

do

Turismc
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . ......•...••.•....•
Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis

36. OGO

163,000

680.000

TOTAL . . .

Art. zc Os recursos neoessárícs à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
crs 1,00
18.00 - MINISTÉRI,-~ DA INDÚSTRIA E DO
COMÉRCI(l
18.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 18.01.0S.10.2.004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
Atividade - 18.01.12.'2.2.007
3.1.4. O - Encargos Di versos
Atividade - 18.01.12.12.2.008
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
18.02 - Secretaria Geral
Atividade - 18.02.01.08.2.00lJ
3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 -

Despesas Variáveis

.
.

40.000
540.000

.

50.000

.

50.000

TOTAL . ..
680.000
Art. 39 asto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díaposíçôes em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150Q da Independência e 83Q da
República.
E11IÚLIO G. MÉDICT

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

ATOS DO
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DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre 20 Poder Judiciário - Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Regiáo, o crédito suplementar de
.
Cr$ 150.000,00, _para rcíõrço de dotação consignada no vigente 0'1'';0.-

mente,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ite::n IU, da constrtmcao, e da autorização contida no artigo 69
ua Lei nc 5.628, de lQ de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Podei Judiciário - Justiça do Trabalho, em
favor do Tribunal Pegtonal do Trabalho, da 2" Região, o crédito suplementar no valor de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), para reíôrco de dotação orçamentárfa consignada ao subanexo 08.00, a saber:
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO
08.03 - Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região
08.03.01 06.2.006 - Processamento de Causas Trabalhistas
em São Paulo, Paraná e Mato Grosso
3. L 3.2 - outros Serviços de Terceiros

eis

1,00

150.000

TOTAL ........................•
150.000
Art. 2Q OS recursos necessártoa à execução dêste Decreto decorrerão di:

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subauexo 08.00, a saber:
Cr$

Projeto -

08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.03 -

Tribunal Regional do Trabalho da
gião

2~

1,00

Re-

08.0'.01,06.I,G05
4.1.3.0 4.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações
Material Permanente
TOTAL, . , "

.
.

100.000
50.000

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

150.000

Art. 39 E:stt~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMiuo G. MÉDICI
Raul Armando Mendes
Antônio Delfim Netto
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.251 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
Cr$ 500.000,00, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artdg» 6~
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mtnlstério das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para refôrça de dotação orçamentária consignada ao subanexo 24.00, a saber:
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crs

1,00

MlN,STl1:RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
Reequípamento e Instalação dos órgãos
da Adminístraçâo

500.000

Equipamento e Instalações

500.000
TOTAL
.
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de.
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Vigente Orçamento ao subanexo 24.00, a saber:
24.00 - MINISTl1:RIO DAS RELAÇÕES EXTERrORES
Atividade - 24.00.13.04.2.004
3.1.4.0 - Encargos Diversos
TOTAL . . .

500.000
................... ...

500.000

Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de
República.

setembro de

1971; 1509 da

Independência e 839 da

E'MÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v eüoso

DECRETO N? 69.252 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Públ;iCo da União, o
crédito euoiementar de Cr$ 445.000,00, para retõrçc de (lotações con ...
sumaaas no mçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Leí
nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Mírüstérío
Público da União, o crédito suplementar no valor de Cr$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 - MINISTl1:RIO DA JUSTIÇA
Cr$ 1,00
20.04 - Ministério Público da União
20.04.01.0'1.2.005 - Defesa dos Interesses da União em Juízo
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
50.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
~86.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
9.000
Total . .

.

445.000

Art. 29 Os recursos necessáríos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulaçã-o parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 -

c-s

3.1.4.0 20.02 -

Gabinete do Ministro
Atividade - 20.01.01.04.2.001
Encargos Diversos
Secretaria Geral

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

20.01 -

1,00

MINISTl1:RIO DA JUSTIÇA

Atividade -

.

100.000

.

92.814

20.02.01.08.2.003

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Cr$ 1,00

Ministério PÚblico da União
Projeto - 20.04.01. 04.1. 004
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
Projeto - 20.04.01.04.1.005
4.2. 1. O - Aquisição de Imóveis . .
20.13 - Departamento de Admínistraçào
Projeto - 20.13.01.01.1.014
4.13.0 - Equipamentos e Instalações
20.04 -

Total . .

.
.

70.000
65.000

.

17.186

.

100.000

.

445.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brastlía, 21 de setembro de

xeuuouca

1971; 1509 da

Independência e

~39

da

.l:';MÍLIO U. MÉDICI

Ra1J.L Armanào Mendes
Antórdo Delfim Netto
roce Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.253 -

DE 21 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Tmbal1w e Previdência Social em favor de diversas
Unidades o crédszo J"Uplementar de ors 9.712.700.00, para retorço ae
dotações consignadas no 'Vigente Orçamento.

O Presidente da Repúbdca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constrtutçâo, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei no 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. I" Fica acerto ao Ministério do Trabalho e .Previdêncí-, Social, em
favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 9.712.700,00 (nove milhões, setecentos e doze mil e setecentos cruzei"
1'015), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
26.00, a saber:
26.00 26.01 26.01.01.04.2.001 3.1. 1. O 3.1.1.1 -

01 26.02 26.02.01.08.2.003 3.1. 2. O 3.2.3.0 3.2.3.3 26.03 26.03.03.05.2.006 3.1.1. O 3.1.1.1 -

01 -

MWISTf:RIO DO TRABALHO E PREVIDllliCIA SOCIAL

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial e Juridica
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Secretaria-Geral
Coordenaçãc e Planejamento Setorial
Material de Consumo
.
Transferências de Assístcncía e Previdência Social
Salárto-Fumília
Becretarla-Geral

do Trabalho

.
-

C1'$ 1,00

40.000

40.000

7.000

órgãos Regionais

Fiscalização do Trabalho no Pais

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

4.328.200
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3.2.3.3 -

Transferências de
Assistência e Previdência Social
Salárto-Iamíua . .
.

26.07 -

Conselho de Recursos da PrevtdêncíaBo-

3.2.3.0 -

26.07.03.08.2.011 3.2.3.0 3.2.3.3 2{i.OS 206.08.03.05.2.012 -

3.2.3.0 3.2.3.3 -

crs

1,00

399 500

cial
Julgamento dos Recursos Relacionados à
Previdência Social
'I'ranaferênclaa de Assistência e Previdência Social
Salário-família
.
Conselho Superior do Trabalho Marítimo
Julgamento dos Recursos
Relacionados

12.000

ao Trabalho Marítimo
'I'ransferêncías de Assistência e Previdêncía Social
Balaria-família ..

.

.

14.000

26.09 - Departamento de Administração
26.09. ( ~. 01. 2. O] 3 - coordenação dos Serviços Administrati3.1.1.0 -

vos
Pessoal
Pessoal Civil

3.1.1.1 01 ~ vencímentose-Vantagens Fixas

4.560.000

Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-família
.
26.10 - Departamento Nacional do Trabalho
26.10.03.05.2.019 - Coorde riaçâo E. Fiscalização das Normas
de Proteção ao Trabalho e Atividades
3.2.3.0 -

200.000

Síndlcat.,

3.2.3.0 -

'I'ransferênclas de Assistência e Previdência Soc-ial
3.2.3.3 - Salário-família . .
..
25.11 - Departamento Nacional do Salário
26.11.03.01.2.020 - Coordenação e Orientação da Politica
Salarial
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 01 3.2.3.0 3.2.3.3 -

3.00e

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens e Fixas
Transferênctu..<5 de Assistência e Previ-

35.000

.

6.000

dêcía Social
Salárío-familía

26.12 -

Departamento Nacional de Mão-de-Obra
Fixação e Acompanhamento da Política
de Mão-de-Obra
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e previdência Social

26.12.03.05.2.024 -

3.2.3.3 -

Satàrto-Eamílía

.

13.000

Serviço de Estatístdca da Previdência e
do Trabalho
26.15 03.01. 2.o::H - Elaboração de Estatistica Relativa à
Previdência e Assistência Social
26.15 -

3. 1. 1. O -

3.1. 1.1 tl -

3.2.3. O 3.2.3.3 -

Pessoal

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
'I'ransferências de Assistência e Previdência social
Salárío-famíüa
TOTAL . .

30.000
20.000
9.712.700
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or
çamento, a saber:
N

o-s

26.00 -

1,00

MINISTÉORIO DO TRABALHO E PRE-

SOCIAL
Secretaria-Geral

VID~NCIA

26.02 -

Atividade -

2~.02.01.08.2.C03

3.1.3.0
3.1.3.2
3.1.4.0
28.00
28..02

Projeto -

- Serviços de Terceiros
- outros gervíços de Terceiros
.
- Encargos Diversos
.
- ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
- Recursos sob Supervisão do Ministério

26 UOU

15.000

do Planejamento e Coordenação Geral

28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

.

TOTAL. . .
9.712.700
f:ste Decreto entrará om vigor na data de sua publícaçâo, revogadas 'J..S disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971; 150Q da Independência e 83Q da
República.
Art.

~1\'

Eratr.ro G MÉDICI
Antonio Delfim Netto
Júlio Barata
João PauZo dos Reis vezzcec

DECRETO NQ 69.254 -

DE

21

DE SETEMBRO DE

1971

A.b,·e ao Ministério das Petaçêes Exteriores o crédito suplementar de Crê
10.176 000,00, rara retorço de dotações conszgnadas no vigente Q1'ça-mento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Conatdttuçác, e da autorização contida no artigo 6Q da Lei
nv J. 628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 1'" Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 10.176.000,00 (dez milhões, cento e setenta e
seis mil cruzeiros). para rerôrço de dotações consignadas ao subanexo 24.00,
a saber:
o-s 1,00
24.00 -

24.00.1301.1.001 4.1.3.0 24.00.13.01.1.002 4.1.1. O 24.00.1~.ú4.2.003 -

3 1.4.0 24.00.l::LU4.2.004 -

3.1.1.1 01 24. OI) .13.04.2.006 -

3.1.4.0 -

MINISTJ>RIO DAS RELAÇõES

EXTERIORES
Reequípamento e Instalação dos órgãos
da Administração
Equipamentos e Instalações
.
Construção de Imóveis no Exterior
Obras Públicas . .
.
Manutenção das Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares
Encargos Diversos
.
Execução da Polítíca Exterior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas . .
.
Promoção Comercial do Brasil no Exterior
Encargos Diversos
.
Total .

32.200
1.122.300
4.182.900
458.600
3. emo. 000
10.176.GOO
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Art. 20 Os recursos necessanos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcí'a' de dotações crçamentárías consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
o-s 1,00
28.00 - Encargos Gerais da União
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 28.01.18.00.2.007
4.3.1.1 - Amortizacão da Divida Pública
02 - Fundada -Externa . .
.
B.l00.0CO
Atividade - 28.01.18.00.2.008
4.3.2.0 - Diferença de Câmbio
..
2.076.000
Total .

10.176.000

Art. i;('! Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as ctsposíçôes em contrário.
Brasília, 21 de SEtembro de lt\71; 1500 da Independência e 83" dó,
Icepubnca.
.l!;MÍLIO G. MÉDICI

M ririo Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.o 69.255
SETEMBRO DE

DE

1971

22

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição
de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
no município de Guarapari, Estado
do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151 letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto número 35.851,
ce 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1J1 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão admínlstratdva, ae
áreas de terra situadas na faixa de
12 (doze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação
de Guarapari (transmissão) e a '5U~
bestaçâo de Guarapari (dístribulçâc) ,
no município de Guaraparí, Estado
do Espirito Santo, tendo o respectivo
projeto e planta de situação número
DTE-AI-730 (fls. 1 e 2) sido aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas I)
Energia Elétrica no processo DAg.
número 9.456,- de 1964.
Art. 2.° Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A. a pro-

mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a r-otaveníêncía da constituição de servidão administrativa necessária em tavor da Espírito Santo Centrais Elétncas S. A. para o fim indicado, a
qual compreende o direito atrtbuínc
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, -operação e manutenção da mencíonarta
tinha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através do prédio serviente desde
que não haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Itmítarào
D uso e gôzo das mesmas ao que fÔJ
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía
da prática dentro das mesmas
quaisquer atos que embaracem' ou
causem danos, incluídos entre êlea
DS de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.

ce

§ 2.° A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. poderá promover, em Jut11':0, as medidas necessárias à constí-
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tuição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o procesEO judicial estabelecido no Decretolei número 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 4.° àste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMiLIO G. MÊDICI
Antônio Dias Leite Junior

DECRETO

N.O 69.256
DE 22
SETEMBRO DE 1971

DE

Revoga Decretos, outorga concessão
à Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A., no
município de Gíuiraparí,
Estado do Espírito SanVo, e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo
81, item III, .da Constituição, nos têrmos dos artigos 139 § 1.0 e 150 do
Código de Aguas, e de acôrdo com o
disposto no artigo 63 do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, modírícado pelo Decreto número 56.227, de 30 de abril de 1965.
considerando que o Decreto número 49.745 de 31 de dezembro de
1960, transferiu da Prefeitura Munícípal de Guarapari para a Produtora
e Distribuidora de Energia Elétrica
em Guarapari S. A. a titulartedade
do aproveitamento hidráulico co rio
Cachoeira do Sutil, no distrito sede
do município de Guaraparf Estado
do Espírito Santo, manifestado no
processo S.A. número 1.380-35, e que
o artigo 139, § 1.0 do Código de Aguae,
determina que os aproveitamentos já
utilizados industrialmente antes de
publicação do referido Código quan~~u c;~~t~~,sua exploração, caiam em

considerando, ainda, que a Produtora e Distribuidora de Energia Elétrica em Guarapar! S.A .. ao alienar
a totalidade de seus bens e instalações à Espírito Santo Centrais Elétricas S. A., perdeu sua finalidade
como empresa ce energia elétrica
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que lhe fôra concedida pelo Decreto
número 49.124, de 19 de dezembro
de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica cessado para os ereí
tos do artigo 139 § 1Ç, 'do Código de
Aguas, o aproveitamento nldráuhco
de rio Cachoeira do Sutil. no distrito
sede do município de Guaraparl, Es~
taco do Espírito Santo, de que era
titular a Prefeitura Municipal
de
Guarapari, por fôrça do Manifeste
processado no S.A. número 1.380-35.
Art. 2.0 Ficam revogados os Deeretos número 49.745, de 31 de dozembro de 1960, que transferiu
da
Prefeitura Municipal de Guarapart
para a Produtora e Distribuidora de
Energia Elétrica em Guarapari S ."-,,
a tttularfedade referida no artigo anterior, e, número 49 .124; ~e 19 de outubro de 1960, que autortzou a Produtora e Distribuidora de Energra
_"Elétrica em Guarapari S. A. a fun·
cionar como emprêsa de energia eletríca .
Art. 3.0 li: outorgada à Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A, {"JDcessão, pelo prazo de 30 (trinta) anos,
para distribuir energia elétrica em
todo o município de Guarapar-i, €f;tado do Espirito Santo.
Art. 4.0 Fica aprovada a transferência, por alienação, dos bens e tnstalações da Produtora e Distribuidora de Energia Elétrica em Gunrapari S.A. para a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
Parágrafo único. Não importa esta
aprovação no reconhecimento do valor atribuído aos bens e ínstalaçóes
como investimen~o a remunerar, o
qual será determinado pelo Departamenta Nacional de Águas e Energia
Elétrica, do Ministério das Minas e
Energia, de conformidade com as leis
em vigor.
Art. 5.° Fica a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. autorizada a estabelecer os sistemas de transmissão
e de distribuição necessários, constantes dos projetos
aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica no processo
DAg.
número
9456: de 1964. dentro do prazo fixado
no mesmo ato.
§ 1c O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Di ~
reter-Geral do Departamento Nactonal de Aguas e Energia Elétrica,
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§ 2.° A inobservância do
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aludido

prazo, sujeitará a concessionária às
penalidades previstas na legislação de
energia elétrica; vigente e seus re.gulamentos.
Art. 6.° Os bens e instalações atualmente existentes, sómente poderão
ser retirados, de serviço, à medida
que forem. sendo substituídos
pelo
nôvo
equipamento a ser Instalado
pela Espírito Santo Centrais Elétrtcas S.A.
Parágrafo único. Fica a Espírito
Santo centrais Elétricas S.A. obrtgada a requerer, dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados
a partir da data da publicação dêst.e

Decreto, a autorização federal necessária para desmontar e retirar em
caráter definitivo o acervo

adquirido,

para fins de estocagem, até oportunidade ce uso ou para fins de alienação.
Art. 7.0 Findo o prazo de concessão, a concessionária poderá requerer que a mesma seja renovada, mediante as condições que vierem a SeI
estipuladas.
Parágrafo único. A concessícnarta
deverá apresentar o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de concessão,
entendendo-se, se não o fizer
que
não pretende a renovação.
'
Art. 8.0 A concessionária fica obrtgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subsequentes e regulamentos.
Art. 9.0 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publtcação: revogadas as disposições em
contrario.
Brasília, 22 de setembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 ua
República.

SETEMBRO DE

DE

1971

tígo 81, item IH, da Constituiçâo e
tendo em vista o disposto no artigo
151 . letra b, do Código de Águas. e
no Decreto-lei número 3.365, de 21 da
junho de 1941, decreta:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utílídade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinadas à construção da subestação ue
Guarapari (distribuição),
medindo
(quatro
4.892,72 metros quadrados
mil, oitocentos e noventa e dois metros quadrados e setenta e dois centímetros quadrados), situadas em
Muquiçaba, município de Guaraparf
Estado do Espírito Santo, constantes
da planta de situação número DTEA2-560. aprovada pelo Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica. no processo Dag ,
número 9.456, de 1964.
Art. 2.0 Fica autorizada a Esptrito Santo Centrais Elétricas S.A. a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, inclusive das
benfeitorias acaso nelas existentes,
na forma da legislação vigente.
Art. 39 A presente
é declarada de caráter
os efeitos do artigo 15
número 3.365, de 21 de

desapropriação

urgente, para
do Decreto-Ief
tunho de 1941,
modificado pela Lei número 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 4.0 este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 22 de setembro de ~.971 j
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
ElvriLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Júnwr

DECRETO Nº 69.258 - DE 22
SETEMBRO »a 1971

EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 69.257

EXECUTIVO

22

DE

Declara de utilidade
pública, pata
fins de desapropriação, âreas
de
terra, no município de Guarapari,
Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-

DE

Revoga o Decreto n" 64.794, de 9
de julho de 1969.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere (I ar"
tigo 81, item IH. da Constituição, deereta:
Art. Iv E' revogado o Decreto número 64.794, de ~J de julho de 196~
que destinou área da "Casa do

ATOS DO PODER

Brasil em Roma" para ocupação pele
Chancelaria da Embaixada do Brasil
Junto à santa Sé.
Art. 2° :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data óe SL,a publicação.
Brasflta, 22 de setembro de li)'fl,
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Earboza

DECRETO

N,o 69.259
SETEMBRO DE

DE 22 DE

1971

Revoga os Decretos números :~0.298,
de 20 de dezembro de 1951 e 62,075,
de 5 de janeiro de 1968, cessa aproveitamento
hidrelétrico,
outorga
concessão e dá outras providências,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição,
nos
têrmos dos artigos 139, 139, § 1.0 e 150
do Código de Águas e do artigo 63,
do Decreto número 41.019, de 26 de
fevereiro de 1957,
modificado pelo
Decreto número 56.227, de 30 de abril
de 1965,

considerando que o parágrafo únrco do artigo 41 do Decreto-rei número 292, de 28 de fevereiro de 1967,
determina
que a Superintendência
do Vale do São Francisco transfira
a outros órgãos ca administração publica federal, estadual ou municipal
a responsabilidade da execução ou
operação das obras ou servtçoa que
não se enquadrem nos objetivos que
lhe foram atribuidos pelo artigo 2.u
do referido, Decreto-lei, entre as quais
as de produção, transmtssão e distribuição de energia elétrica e que, a
referida Superintendência, por fôrça
do mesmo dispositivo legal, alienou à
Centrais Elétricas de Minas Geralã
S .A., os bens e instalações elétricas
do aproveitamento hidrelétrico da
cachoeira Pandeiros, situada no rio
Pandeiros, no distrito sede do município de Januárta, Estado de Minas
Gerais, cuja concessão lhe rôra outorgada pelo Decreto número 30.298, de
20 de dezembro de 1951 decreta:
Art. 1.0 Ficam revogados os Desretos números 30.29'8, de 20 de dezembro de 1951 e 62.075, de 5 de janeiro
ele 19tH:!.

EXECU'.uV,)

385

Art. 29 Fica cessada, para os efeitos do artigo 139, § 1.0, do código
de Aguas, a exploração dos serviços
de energia elétrica de que era titular
a Prefeitura Municipal de .Ianuárta
de acôrdo com o manifesto de usina
hídreletrloa apresentado no processo
S.A. 1.382-35, com relação ao município de Januárla, Estado de Mínas
Gerais.
Art. 3.° lt outorgada a Oentrata
Elétricas de Minas Gerais S. A., pelo
prazo de 30 (trinta) anos, con0~ssân
vara produzir, transmítrr e dtstrrbuír energia elétrica no município (W
Januárta e distribuir energia etétt ica
no município de São Francisco, ambos no Estado de MInas Gerada.
Art. 4.° Fica aprovada a aqutstçâo,
pela Centrais Elétricas de Minas Geraís S. A., dos bens e instalações eletrrcas do Sistema Pandeiros, de acordo com o contrato de compra e venda firmado em 27 de abril de 197U,
entre essa concessionárta e a Superintendência do Vale do São FranCISCO.

Parágrafo único. O valor atribuído
à transação somente será considerado

investimento remunerável, após aprovação pelo Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, do Ministério das Minas e Energta,
Art. 5.° Fica autorizada a Oentrata
Elétricas de Minas Gerais S.A. a
proceder às reformas necessárias lJO
sistema de produção, transmissão B
distribuição de Pandeiros, e nos de
distribuição de Januária e São Francisco mediante prévia aprovação d(1S
respectívos
projetos pelo Departamento Nacional de Águas e Jílnergta
Elétrica, do Ministério das Minas e
Energia, não podendo ser efetuada
a retirada de serviço do equípamento antigo, a não ser quando da sua
substituição pelas novas instalações
a serem estabelecidas pela concesstonária.
Art. 6.° Findo o prazo de concessão os bens e Instalações que, no
momento existirem em Junção dos
reverterão à
serviços 'concedidos,
União.
Art. 79 A concessionana poderá
requerer a renovação da concessão,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessronátra
deverá entrar com o pedido a que se
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Art. 9.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua pubn-

refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência

cação, revogadas as disposições em

da concessão, sob pena do seu :."1-

contrario..

Iêncío ser interpretado corno desistência da renovação.

Brasília, 22 de setembro de

da Independência
República.
15U.o

Art. 8." A concessionária fica obrfgada a cumprir o disposto no Código

de Aguas, leis subseqüentes e regulamentos.
DECRETO N° 68. 260

e

1971;

83."

da.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

~ DE

22

DE SETEMBRO DE

1971

Retifica a lol.ação dos carços ele Procurador da República, do Quadro do
Ministério Público Federas, de que trata o artigo 2° do Decreto número
68.330, de 9 de março de 1971.
o Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Constttuíçãc, e tendo em vista o que consta do P1\)cesso MJ-57.288-71, decreta:

Art. 10 A lotação dos cargos de Procurador da República, do Quadre
do Ministêrio Público Federal. .de que trata o artigo 20 do Decreto número
68.330, de 9 de março de 1971, fica retificada para a seguinte:

I
I

CATEGORIAS

I
I

órgãos e Localidades

Total

I--~-

i-

2'

3"

14

12

6

32

2

2

2

6

São Paulo

11

6

2

19

Guanabara

11

2

2

15

5

2

4

11

5

2

4

11

Bahia

2

2

2

6

Pernambuco

2

2

2

6

Paraná

2

2

2

6

1

4

1

4

Procuradoria-Geral e ,s unprocurauoriaGeral da República .........

Procuradcría da
Federal

Repunhca

no

DIstrito

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

Procuradorias
Estados de:

da

República

nos

Mlnas Gerais
Rio Grande do Sul

Ceará

..........

....

Rio di; Janeiro

2

.........

2

1

ATOS DO PODER

I
I
I
I
I
I
I

órgãos e Localidades
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CATEGORIAS

Total
1"

I
I
I
I

2'1

3~

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

I

1

1

2

Para

I
I

1

1

2

Paraíba

I
I

1

1

2

Piaui

I
I
I

Alagoas

Amazona.'

I

Esprríto Santc

I
I

Goiás

1

I

Maranhão

I
I

Ma~o

Grosso

Rio Grande do Norte

I

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

41

145

I

Santa Catartna

I
I

Sergipe

I
I
I
I

Acre

I
i

Art.

2

58

46

2" i:i:ste Decrete entrará em vigor na data de sua publícaçao.

revogadas a3 dísposíçócs em contrarto ,
Brasrna, 22 de sec-mbto oe lSH; 150.° da Independência e 83.° da
Rcpúbüca .
EMíUG G. MÉrrrcl

Ra:d Armando Meutiee

DECRETO

N.~

69.261 ~ DE 22 DE
1971

SETEMBRO DE

Altera dispositivos do Decreto número 1.117, ele 19 de junho de 1962
que regulamenta a Lei n.O 3.577, de
4 de julho de 1959.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. L° O artigo 4.°, do Decreto
n." 1.117, de L° de junho de 1962, que

regulamenta a Lei nv 3.577. de 4
de julho de 1959 a qual isenta da
taxa de contribuição de previdência
dos Institutos de Aposentadoria e
Pensões às entidades filantrópicas,
passa a vigorar com a seguinte redadação:
"Artigo 4.° O Conselho Nac1o~
nal de Serviço Social expedirá

um certificado provisório de "Entidade -ía fins filantrópicos" válido por dois anos, às Instituições
que se encontrarem
registradas
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

OU que venham a se registrar no
Conselho.
§ 1.0 As instituições fllantróprcas que mantiverem organizações

hospitalares

ou

paru-hospíta-

lares, registradas na Divisão de
Organização Hospitalar, ia Mínistério da Saúde, o Conselho
fornecerá r; certificado, a que se
refere o presente artigo, índependente de qualquer outra formalrdade ou exigência.
§ 2.0 A Associação Brasileira de
Crédl to e Assistência Rural
(ABCAR)
e às Associações de
Crédito e Assistência Rural a ela
filiadas, entidades de fins filan-

trópicos, executoras, por

delega-

ção do Poder Executivo, da extensão rural no País, na forma do
Decreto n.> 58.382, de 10 de maio
de 1966, c Conselho fornecerá,
também, o oertff'icado a que alude êste artigo, independente de
quaisquer formalidades ou exigências" .
Art. 2.° :i!:ste Decreto entrará em
vigor na data d.e sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 22 de setembro de 19'71:
150.° da Independência e 83.° da.
República.

N.? 69.262 DE
SETEMBRO DE 1971

DA EX-COMPANHIA NACIONAL
DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA-AF.
otíeiai de Administração
- AF-201.14.B
Ilidio Pinto
O tíoai de Administração

AF-201.12.A
Anestotelino 'I'eíxeíra de Faria
Jorge Ferreira da Rosa
Mestre - A-1801.14.B
Antônio Machado
Flávio Fernandes de Pinho
Mestre -

A-1301-13.A

Osmar Muniz
Carpinteiro A-601.8.A
Eduardo da Silva Almeida
Mecânico de Máquinas
- P.-J306.8.A

Jonas Ferreira Canuto
Rubem Moraes de Souza

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Conjúcio Panuplona
Júlio Barata
F. Rocha Laqóa.

DECRETO

tradas de Rodagem, 0S seguintes cargos integrantes do Qü:adl'o de Pessoal
- Parte Suplemerrter - do MiDistério dos Transportes. COli1. os respectivos ocupantes, orígtná.n l~ da ex~
Companhia Nacional de Navegação
Costeira-AF., e do ex-Lloyd Brasiletro-PN., mantido o regime jurídico e
previdenciário dos servidores:

Auxiliar de Artijice - A-202.5
Rene Vicente de Souza

22

DE

R e d i s t r i b 2· "t, com os reepectiooe
ocupantes, para o Quadm de Pessoal - Porte Especial - do Departemento Nacional de Estradas
de Rodagem, cargos originários da
ex-Companhia Nacional de Navegação Costeim-AF., e do Lloyde
Brasíteiro-Pte ), e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n.v 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistribuídos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Departamento Nacional de Es-

Auxiliar de Desenhista
- P-lOü2.12

Jorge Corrêa Mello
Mecânico Operador
- A-1301.8.A

Mário Parrer,o Rodrigues
Guindasteiro - CT-307. 7 . A
José Carl-os de Azeredo Coutinho

Aoreçoao -

3. C

Osmar Alves de Sá
Trabalruuior de Turma de Serviços
Gerais (Cr$ 362,00) F. Extinta
Luiz Vieira
Ferreira - A-1703.8.A
Guilherme de Farias Ramos Neto
Marinheiro - (Cr$ 489,00)
Luiz Gonzaga Pimentel
João Marques

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Foguista Mercante -

(Cr$ 489,00)
Aristides de Souza Lima
Marinheiro - CT-305.7
Moacyr Oliveira dos Santos
Oficial aa Administração
- Nível 12

Francisca Adenir Santos Simões
Do ex-Lloya Brasileiro-PN
Oficial de Administração
- AF-201.16. C
Paulo Rodrigues Rito
Oficial de Administração
AF-201.14.B
Adalberto Fagundes
Everaldo Salles Rodrigues
Miguel Viana Pereira
Nnce de Almeida Ritto
'I'ales Peixoto
Waldemiro Loureiro
Oficial de Administração
AF-201.12. A
Odette Labrude Bainha
Paulo Castilho Teixeira
Raimundo Nonato Pinheiro
Escriturário - AF. 202.8. A
Antônio Carlos Carvalho Rodrigues
Cleber de Almeida
Geny Mattos Teixeira
Ildefonso Moacyr de Carvalho
Conferente AF-205.18
Almir Moraes
Altino Tavares
Daniel AIvarez Rodrigues
Walter da Silva Mendonça
Armazenista - AF-102.8.A
José Chaves Neto
Auxiliar de Artífice - A-202. 5
Hélio da Silva Bernardo
Mecânico de Mó-quinas
-- A-1306.8.A

Luiz Carlos Vargas
(Cr$ 1.703.00)
Fidelis Tinoco Sanches
José de Assis Lima
Guarda Portuário - Pol-503. 8. A
Luiz Rosa
2.0 Pilôto Mercante - (Cr$ 610,00)
Yedo Annibal Nunes

389

Taiteiro Mercante
rcrs 437,00)

Plínio de Andrade Cardoso
João Evangelista Lopes
Marinheiro - (Cr$ 454,00)
Edvaldo Faustino dos Santos
Ajudante de Cozinha
rcrs 350,00)
Jorge Siqueira. Borges
2.° Comissário Mercante
rc-s 593,00)

Nilo Alberto de Lemos Caheté
Art. 2.0 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação. dêste
Decreto, os assentamentos individuais
dos servidores aqui mencionados.
Art. 3.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicaveis à espécie.
Art. 4.° Os ocupantes dos cargos
ora redístrfbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem consigne os recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5.0 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua nublícação, revogadas as disposições em contrário.
Braslha, 22 de setembro de 1971;
150.° da jnc.ependêncía e 83.0 da
República.
EMíLIO G. :MÉDICI

Mário David Anâreaeza:

Procurador de 1." -

3.° Cozinheiro Mercante
(Cr$ 385,00)

Severino Pereira do Nascimento

DECRETO N." 69.263 - DE 22
SETEMBRO DE 1971

DE

Cria o Parque Indígena do Araguaia
entre os Estados de Goiás e Mato
Grosso, eetobelecetuio os seus íimiteso

o Presidente da República, De use
da atribuição que Ine confere o artigo 81, item lU, da' Constituição, e

ATOS
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no

PODER

tendo em vista o que àiso6em seus
artigos 4.", item l';', r; !.9~< decreta:
Art . 1." E' criado o Parq.u,e. Indígena do Araguaia nos :numclp;o~ de
São Mizuel do Araguaia, no Estado
de Gotás, e Luciara, no EsLado. de
Mato Grosso, com a característtce
principal de área reservada, para os
efeitos do artigo 198 8 seus parágra-

rós da Constituição e

o

itens IV, V e VII, da Lei
de fi de dezembro de 1967.

artigo 1.0,
D.O

no ponto de

SUa

interseção

com

o

lOQ05'S. eegue por- êste

também conhecido

EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Canxiícamtt
N.o 69.264 ~ DE
SETEMBRO DE 1971

DECRETO

paralelo, rumo leste, até a sua interseção com o braço menor do rio Araguaia,

Art. 5.° 1i;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,. re~
vogadag as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.

5.371,

Art. 2.° O Parque Indígena do
Araguaia terá os seguintes limites:
- Norte - partindo da margem direita do braço maior do rio Araguaia,

Paralelo, de

EXECUTIVO

como rio

.revaós: Leste e Sul: - dêste ponto,
sobe
rio .Iavaés ou braço menor _"do

°

22

DE

Retifica os Decretos números 51.340,
de 28 de outubro de 1961, e 65.481,
de 21 de outubro de 1969, que dispõem sôbre o enquadramento do
Hospital dos Servidores do Estad-o
- HSE do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado.

Art. 39 Caberá à Fundação Nacional do fndío exercer a administração
do Parque Indígena do Araguaia,
promovendo as medidas de proteção
à pessoa e ao patrimônio dos stlvícolas localizados na área delimitada
no artigo anterior.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo número 2.084, de 1971, do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Hospital dos Servidores do Estado H8E, co Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
para O, fim de incluir. como excedentes, 1 (um) cargo de Técnico de
Administração
- AF-601.18. B e l
(um) cargo de Técnico de Administração - AF.601.17.A em que são
consideradas enquadradas
Consuelo
Pereira de Almeida e Marly Macedônio de Vasconcellos, respectivamente,
li partir de 6 de julho de 1960, ficando sem efeito, conseqüentemente.
a Situação das referidas' funclonárras
ocupantes do cargo isolado de .provímento .efetcvo de Assistente 'I'écmco.
padrão CC-8.
.

Art. 4.° E' facultado à Fundação
Nacional do rnrüo. no exercício do
poder de polícia conferido pelo artigo 1.0, item VII, da Lei n.v 5.371, de
5 de dezembro de, 1967, requisitar a
cooperação dr, Polícia Federal para
impedir ou restringir o ingresso, o
trânsito ou 8 permanência de pessoas
ou grupos, cujas atividades sejam
julgados inconvenientes ou nocivas ao
processo de assistência aos índios na
área reservada ao Parque.

Art. 2.° Ficam reclassificados, a
partir de 29 de junho de 1964, respectivamente, nos níveis 22-C e 21-B.
os cargos de Técnico de Administração AF-G01.18.B e AF.601.17.A, referidos no artigo anterior, de acôrdo
com o artigo 9." da Lei número 4.345,
de 26 de junho de 1964.
§ 1.0 As vantagens financeiras decorrentes da reclassificação cteterrnjnada neste artigo vigoram a partir
de te de junho de 1964.

rio Araguaia, pela, sua margem es~
querda até a sua junção com
braÇo maior do rio Araguaia. ',a sua
margem direita: Oeste - dêste ponto, desce pela margem direita do rio
Araguaia, pelo seu braço maior, até
a confluência do rio Trapirapés; dai,
sobe o rio Trapirapés pela sua malgem esquerda até um ponto situado
nas coordenadas aproximadas de
10939'8 e 50Q39' W ; daí. por uma linha
reta e sêca, até um ponto Da margem
esquerda do braço maior do rio Araguaia, situado nas coordenadas de ..
10~0'S e 50939' W ; dêste ponto, desce pela margem direita do braço
maior do rio Araguaia, até a sua lnterseção com o paralelo de 10.°05'8.

°
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§ 2.° O cargo de Técnico de Administração - AF.601.21.B fica suprimido a partir de 11 de setembro de
1970, data da exoneração da ocupante,
e o AF.601.22.C, quando vagar.
Art. 39 O órgãos de Pessoal competente apostflará os títulos das Iunctonárats abrangidas por êste decre-

to.

Art. 4.° As despesas com a execução dêste decreto serão atendidas
pelas dotações próprias do Instituto
de Previdência e Assistência dos servidores do Estado.
Art. 59 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Julio Barata

DECRETO

N.o 69.265
SETEMBRO DE

DE 22

DF:

1971

Altera o Regulamento do Fundo de
Garantia
do Tempo de Serviço
aprovado
pelo
Decreto
número
59.820. de 20 de dezembro de 196(j
e cW- outras providências.
O Presidente da República, usando
das
atribuições que lhe confere o
item III. do artigo 81, da Constituiç á u Pederal, e tendo em
vista o que
dispõe a Lei número 5.705, de 21 de
setem bro de 1971, decreta:
Art. 1,<' O parágrafo 1.0 do artigo
10. o artigo 18, o parágrafo 1.0 do
artigo 19 e o artigo 31 do Regulamento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS 1, aorovado
pelo Decreto número 59.820. de 20 de
dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pelos Decretos números 61.405, de 28 de setembro de
1967, e 66.619, Je 21 de maio de '970.
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.

10.

.

.

O empregado a que se refere
a conta será ídentífIcadc pela respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social ou por outro meio de
identificação, conforme instruções a
serem baixadas pelo BNH".
§ 1."

EXECUTl.VO
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Art. 18. Os depósitos aludidos no
artigo 9.° vencerão juros capitalizáveis à taxa de 3% (três por cento)
ao ano".
"Art. 19
§ 1.° Os valôres da contas vinculadas serão atualizados com o crédito
de juros e correção monetária, de
acôrdo com instruções a serem baixadas pelo BNH",
"Art. 31. Nos casos previstos
no artigo 30 e seus parágraros,
ao efetivar-se a rescísão do contrato de trabalho, a indenização
correspondente ao tempo de serviço anterior à opção será paga
pela emprêsa ao empregado com
observância das rormaãidadés legais" .
Art. 2.° Para as contas vinculadas
dos empregados optantes existentes
.na data da publicação da Lei número 5.705, de 21 de setembro de 1971,
a capitalização dos juros dos depósitos de que trata o artigo 9.0 do Regulamento do FGTS continuará a ser
feita, com base no tempo de serviço
do empregado na emprêsa, a partir
da data de vigência do mesmo Regulamento, na seguinte progressão de
taxas anuais:
I - 3% (três por cento) durante
os dois primeiros anos de permanênela do empregado na mesma emprêsa:
II - 4% (quatro por cento) do
terceiro ao quinto ano de permanência do empregado na mesma emprêsa;
III - 5% (cinco por cento) co
sexto ao décimo ano de permanência.
do empregado na mesma emf)r{ -a:
IV - 6% (seis por cento) do décimo primeiro ano de permanência
do empregado na mesma
empresa,
em diante.
Parágrafo único. No caso de mudança de emprêsa; considerada a partir da rescisão ou da extinção co contrato de trabalho, a capitalização dos
juros passará a ser feita sempre a
taxa de 3 % (três por cento) ao ano.
Art. 3.0 Para as contas vinculadas
das emprêsas, individualizadas em
relação aos empregados não optantes,
a capitalização dos juros passará a
ser feita à taxa prevista no artigo 18
do Regulamento do FGTS, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 19
do presente Decreto.
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Art. 4Q O Banco Nacional da Habitação (BNH) poc.erá. autorizar. independentemente do disposto no artigo 36 e seus parágrafos do Regulamento do FGTS, que o empregado

optante utihze a sua conta vinculada
para. amorbização. total ou .rarciai,
de dívida contraída para aquisição
de moradia própria, pelo Sistema Fi-

EXECUTIVO

Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armando Mendes

nanceiro da Habitação.
Parágrafo único. A autorização de

que trata êste

artigo somente será

concedida uma vez e no perforío de 1

de outubro de 1971 a 30 de setembro
de 1972, cabendo ao BNH baixar as

instruções necessárias à efetivação do
saque na conta vinculada do empregado.

Art. 5.° Ficam revogadas os parágrafos 1.0 e 2.° do artigo 18

artigo

20 e seu parágrafo único, o pàrágrafo

único do artigo 31 do Regulamento
do F'GTS e demais disposições em
contrário.
Art. 6!' f.:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.266 - DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública o Colegio Cristo Rei, com sede em Presidente
Prud.ente, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M.J. 33.083, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, nos .têrmos do artigo 19 da
Lei 91,de 28 de agôsto de 1935 combinado COm o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961 o
Colégio Cristo Rei, com sede em p'residente
Prudente, Estado de
São
Paulo.

DECRETO N9 69.267 -- DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

Declara d'e utilidade pública O Serviço de Assistência São José Operário, com sede em Campos, Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e"
atendendo ao que consta do Processo
MJ 35.649 de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
publica, nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, o Serviço de Assistência São José Operario, com sede em Campos, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 29 :b:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
15ü9 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO N9 69.268 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Maternidade e Gôta de Leite de Araraouora, com sede em Araqua1"a,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
nv 56.606, de 1970, do Minísterto da
Justiça, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 11,1 da

ATOS DO PODER EXECU'IlVO
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1Q do Regulaalento aprovado pelo Decreto número
:)0.517, de 2 de maio de 1961, a Maternidade e Gôta de Leite de Araraquara, com sede em Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Raul Armando Mendes

DECRETO N° 69.269 - DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

Concede autorização à In s u r a 11- r; e
Company oi North America para
aumentar o capital de suas onerações no Brasil.

o Presidente da República,' usanc'o
da atribuição que lhe confere o '3,1';:[go 81, item IIl, da Constituição, 11f;ereta:
Art. l° E' concedida autorização à
Insurance Companv of North Amertca. com sede em Filadélfia, Pensilvânía, Estados Unidos da América co
Norte, autorizada a funcionar no Pais
pelo Decreto n- 43.813, de 4 de junho
de 1953, para aumentar o capital des-tinado às suas operações de seguros.nc
Brasil, de Cr$ 1.001.250,00 (um rrnlhâo, um mil, duzentos e cínqücnra
cruzeiros) para Cr$ 1.293.000,00 (um
milhão, duzentos e noventa e três mn
cruzeiros), mediante aproveitamento
de Reserva de Correção Monetária do
Ativo Imobilizado, conforme deliberação de sua Casa Matriz, datada de H)
de abril de 1971.
Art. 2° 1tste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° c.a
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratini de Mor'1€s
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DECRETO N9 69.270 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1971
Extingue a Campanha Nacional do
Livro e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
artigos 145 e 146 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica extinta a Campanha
Nacional do Livro (CNL), transferidos
seu acervo, programas e recursos para o Instituto Nacional do Livro.
Parágrafo único. As contas bancárias existentes no Banco do Brasil
S. A. em nome da Campanha Nacional do Livro passarão à responsabilidade do Instituto Nacional do
Livro, que as mcvímentara .
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150\' da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI
Conjúcio Pamplona

DECRETO N." 69.271 - DE 23
SETEMBRc DE 1971

DE

Promulga o Protccoío Adicional ao
Acôrdo cutturiú entre o 9rasil e

Portuçai,

o Presidente da República, havende sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n." 60, d2 17 de agôsto de 1971,
o Protocolo Adicional ao Acôrdo Cultural. concluído entre a República
Federativa do Brasil e Portugal e assinado em Lisboa, a 22 de abril de
1971;
E havendo o referido Protocolo, em
conformidade com o seu Artigo II,
entrado em vigor a 10 de setembro
de 1971;
Decreta que o Protocolo, apenso
po .... cópia ao presente Decreto, seja

394

ATOS

DO PODER

executado e cumprido tão inteiramente como nêle se contém.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150Çl da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

M (aio GzbsOn Barõcza

o Protocolo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 24-9-71.
DECRETO NQ 69.272 - DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Fundação
Assistencial
da
Paraíba
(FAP).

com

sede

em

Campina

Grande, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Ar-

tigo 81, item III, da Conetítuiçâo .8
atendendo ao que consta do Processo
MJ-31.977, de 1969;, decreta:

EXECUTIVO

Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigc 1<:> do Regulamente .aprovado pelo Decrete número 50.517, de 2 de maio de 1961. a
Irmandade do Hospital Coronel Juca
Ferreira (Santa Casa), com sede em
Santa Cruz das Palmeiras, Estado de
São Paulo.
Art. 2<:>. âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO

NQ 69.274 DE
SETEMBRO DE 1971

23

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade Bandeirante de Medicina, na
cidade de Bragança paulista, Estado
de São Paulo.

Art. 1Çl E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1') da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo 19 do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
a Fundação Assistencial da Paraíba
(FAP), com sede em Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 29. :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armando Mendes

DECRETO N° 69.273 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1971
Declara de utilidade publica a Irnumaca- do Hospital Coronel Juca
Ferreira (Santa Casa), com sede
em Santa Cruz das Palmeiras, lEstosio de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Ui
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em vista
o que consta do Processo CFE-661-70,
decreta:
Art. 1°' Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Bandeirante de
Medicina, mantida pelo Instituto de
Ensino Superior da Região Bragantina, com sede na cidade de Bragança
Paulista. no Estado de São Paulo.
Art. 29 E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIC]

contúoo

Pamplona

DECRETO N9 69.275 - DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
e atendendo ao que consta do Processo l'.1J 23.295, de 1970, decreta:

Revoga decreto, aprova incorporação
de emprêsa de energia elétrica
no Estado de São Paulo, outorga
concessão e dá outras providências.

Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1° da

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ü artigo
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81, item IH, da Constituição, comt»nado com o artigo 61 § 5.°, do Decreto-lei número 2.627 de 26 de setembro de 1940 e artigo 1.° do Decreto-lei número 7.062, de 22 ce novembro de 1944, e nos têrmos dos artigos
140 e 150 do Código de Águas,
Considerando que o Decreto
numero 26.770, de ~O de junho de 1949,
outorgou concessao a Amadeu Fava,
'para distribuir energia elétrica no
município de votuporanga I') que tal
titulo foi transferido para a Companhia Elétrica de Votuporanga, por
averbação à margem do registro do
citado Decreto e que esta deixou de
existir ao ser incorporada pela Centrais Elétricas de São Paulo S. A .•
decreta:
Art. 1Q Fica revogado o
Decreto
número 26.770, de 10 de junho de
1949, que outorgou concessão a Amadeu Fava para distribuir energia elétrica no município de Votuporanga,
no Estado de São Paulo.
Art. 2.° Fica aprovada a/ tncorporação da Companhia Elétrica de Votuporanga, pela Centrais Elétricas de
São Paulo S.A., com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São P,~ulo
procedida nas Assembléias
Gerais
Extraordinárias dessa Sociedade, rea .
lizadas nos dias 22 e 29 de dezembro
de 1969, ficando, outrossim, aprovadas as consequentes modificações estatutárias nelas previstas,
inclusive
a elevação co capital social da Centrais Elétricas de São Paulo S,A.
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos,
náo é reconhecido como investimento a remunerar, o qual será rrxedo
pelo Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 E' outorgada à Centrais
Elétricas de São Paulo
S.A., pelo
prazo de 30 (trinta) anos, a concessâo para produzir, transmitir e distribuir energia elétrica no município
de Votuporanga, Estado de São Paulo, de que era titular a emprêsa <t ela
Incorporada.
Parágrafo único. Ficam resguardados os direitos de terceiros, provenientes de obrigações assumidas, amda que de fato, pela Companhia incorporada, com relação ao fornecimento de energia elétrica.
Art. 4.° A Centrais Elétricas de São
Paulo S.A. deverá apresentar ao De-

partamento
Nacional de Águas
e
Energia elétrica do Ministério
das
Minas e Energia, no prazo de 12()
(cento e vinte) dias, contados da data
da publicação dêste Decreto, a relação completa das instalações trensferidas, indicando suas principais características técnicas.
Art.. 5.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150." da Independência e 83.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Benjamin Marto Baptista

DECRETO NI? 69.276 SETEMBRO DE

DE

23

DE

1971

Reâietribui, com os recoecucoc ocupantes, para o Quadro de Pess(ul-- Parte Especial - do 1Win t st éri o da JUstiça, cargos
originários do, extinta
Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal e do
Extinto LIOYd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99, §
29, do Decreto-lei na 200. de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fícam.a-edíatrtbuidos, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Justiça, os seguintes
cargos integrantes do Quadl'o de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Transportes. com os rr-spectivos ocupantes, originários da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e
do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, mantida o regime jurtdíco e
previdenciário dos servidores:
Da Extinta Companhia Nacumal de
Navegação Costeira - A.F.
Mestre - A-1801.14.B

João Rodrigues da Silva Filho
Mestre - A-1801.13.A
Almir de Amorim Machado
José Gonçalves Thomé
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Ta2jeiro-Mercante -

(Cr$ 437,00)

Alcides da Silva

Artitice de Manutenção -

A-305.6

Arlindo Alves de Oliveira cíntra
Auxiliar de Portaria - GL-303. 7. A

Adilson Pereira da costa.
Paulo Soares
Porteiro -

GL-302 .11. B

Luiz Augusto Caldas
Mecânico de Máquinas - A-130·6.8.A
Geraldo Aldair Dias Pereira
Do ex- Lloyd Brasileiro - P N .
Escriturário - AF-202 .10. B
Yára Sother

Art. 2° O Ministério dos Transportes
remeterá ao órgão de PeSSOal do Mi-

nistério da Justiça, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publtcacâo
dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui mencionados.

__

Art. 3° O disposto neste Decreto não
homologa situação que. em virtude de

sindicância, inquérito admtntstratávo
ou revisão de enquadramento, venha

a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4° Os ocupantes dos cargos ora
redistrlbuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento do
Ministério da Justiça consigne os recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 51? gste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150" da Independência
e 339 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

SETEMBRO DE

Art. 19 Fica assegurada ao algodão
em pluma, amendoim, arroz, farinha
de mandioca, feijão, gírasol. milho e
soja, das Regiões Centro-Oeste Sudeste e Sul, safra 1971-72, a garantia de preços mínimos de que trata
o referido Decreto-lei, atendidas as
condições do presente Decreto.
§ 1° Os preços mínimos básicos expressos nas tabelas anexas ao presente Decreto, segundo ZOnas Geo-EC0nônúcas, são aquêles que deverão sei..
efetivamente pagos aos produtores ou
suas Cooperativas.
§ 29 Os preços mínimos básicos são
livres de quaisquer despesas adícíonais, inclusive impostos e taxas.
§ 39 As Regiões centro-Oeste, Sudeste e Sul, de acôrdo com o nôvc
z-oneamento do País, incluem os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, Gotas. Mato Grosso e o Distrito Federal.
§ 49 Tendo em vista a coincidência.
do calendário agrícola do Território
de Rondônia com o das Regiões acima
referidas, os preços e demais especificações do presente Decreto se estenderão também àquele Território.
§ 5° Para o amendoim e o feijão,
cujo ciclo vegetativo permite duas colheitas anuais, fica entendido como
safra 1971-72, as safras ditas das
águas e das sêcas ,
Art. 29 Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento ou aquisição dos
gêneros mencionados no Art. io:
I -

Raul Armando Mendes
Mário Daaxâ Andreazza

DECiRETO N9 69.277 -

go 81, item rII da Constituição e de
acorde com o disposto no Decreto-lei
no 79, de 19 de dezembro de 1966,
decreta:

DE 23 DE

1971

Fixa os preços minimos para financiamento ou aquisição de algodão
em pluma, amendoim, arroz, farinha de mandioca, feijão, girassol,
milho, soja, das Regiões CentroOeste, sudeste e Sul,
da safra
1971-72.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Arti-

Algodão em Pluma -

Arrôba

de 15 (quinze) quilos com fibras de
28 (vinte e oito) e 30 (trinta) míhmetros, do tipo 5 (cinco), regula-r,
das especificações constantes do Decreto no 43.427, de 26 de março de
1958; ou outras equivalentes que. vierem a ser oficialmente estabelecidas,
acondicionado em fardos de densidade média a ser estipulada pela Comissão de Financiamento da Produção;
rI - Amendoim Saco de 25
(vinte e cinco) quilos de amendoim
do tipo 3 (três) , classe graúda, conforme as especificações constantes do
Decreto nv 590, de 6 de fevereiro de

ATOS DO PODER

1962, ou outras equivalentes que víerem a ser estabelecidas oficialmente;
lU - Arroz em Casca - Saco de
50 (cinqüenta) quilos de arroz em
casca, do tipo 2 (dois), da classe de
grãos longos, das especificações constantes da Resolução nc 61, do Conselho Nacional do Comércio Exterior
(CONCEX), de 23 de setembro de
1970, ou outras equivalentes Que vierem a ser estabelecidas oficialmente;
IV -

Farinha de Mandioca -

Sá-

co de 50 (cinqüenta) quilos, de falinha de mandioca do tipo 1 (um), da
classe branca, do grupo Industrial,
conforme especificações constantes da
Resolucâo no 66 do Conselho Nacional do- Comércio Exterior (OONCEX)
de 14 de maio de 1971, ou outras
equivalentes que vierem a ser estabelecidas Oficialmente;
V - Feijão - Saco de 60 (sessenta) quilos, de feijão do tipo 3 (três),
das variedades Branca, Preta e de CÔres, incluída nesta última os feijões:
Bico de Ouro (mulatinho e/ou ela1'0), Chumbinho (lustroso, opaco e/ou
pítcco) , Creme, Jalo ou Enxofre, Rosmha Roxo (rcxínho e/ou roxâo) >
conforme as especificações constantes
da Resolução n» 40, de 14 de novembro de 1968, do Conselho Nacional do
Comércio Exterior (CONCEX), ('U
outras equivalentes que vierem a ser
estabelecidas oficialmente. Para as
variedade não especificadas no presente item não haverá garantia de
preços mínimos;
VI - Girassol
Saco de 40
(quarenta) quilos, de girassol do tipo 2 (dois), das especificações constantes do Decreto nv 8.178, de 7 de
novembro de 1941, ou outras equivalentes que vierem a ser estabelecidas
oficialmente;
VII - Milho - Saco de 60 (sessenta) quilos, de milho dos grupos
"semi-duro" e "mole", do tipo a
(três), nos têrmos das específícaçôes
constantes das Resoluções números
36 € 39, de 22-8 e 14-11-68, respectivamente, do Conselho Nacional do
Comércio Exterior (GüNOEX), ou outras equivalentes que vierem a ser estabelecidas oficialmente;
VIII - Soja - Saco de 60 (sessenta) quilos, de soja de qualquer das
classes, do tipo 3 (três), conforme
especificações constantes do Decreto
nc 471, de 5 de janeiro de 1962, ou.
outros equivalentes que vierem a ser
estabelecidas oficialmente;
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Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos,
classes, grupos ou padrões não especificados no presente artigo e, também, o tipo e qualidade de embalagemipara os produtos objeto do presente Decreto, serão estabelecidos em
instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção, observadas as mesmas condições
fixadas neste Artigo para os tipos basícos.
Art. 3'? As operações a que se refere o Art. 21? dêste Decreto serão realizadas de preferência com produtores
ou suas Cooperativas, podendo, no
entanto, as de financiamento com
opção de venda, ser estendidas. em
caráter excepcional, a terceiros.
§ 1'? Para a extensão a terceiros
das operações em questão, será necessário que êstes comprovem ter pa'go aos produtores preços nunca inferiores aos mínimos básicos estabelecidos nas tabelas anexas ao presente
Decreto ou nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção,
de que trata o Parágrafo único, Artígo 2'? dêste Decreto.
§ 2'? Os beneflciadores de algodão e
os fabricantes de farinha de mandioca, s6 poderão gozar das operações
de financiamento, quando comprovarem o pagamento aos produtores de,
no mínimo, os valôres de algodão em
caroço e raiz de mandioca respectivamente' expressos nas tabelas anexas ao presente Decreto, segunda Zonas Geo-Econômicas, livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive
Impostos e taxas.
Art , 4° Os limites, prazos e demais
condições de financiamento, inclusíve normas e padrões de classificaçã-O
dos produtos, serão fixados pela Comissão de Financiamento da Produção, que expedirá as instruções necessárias à execução dêste Decreto.
Art. 5'? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubhcaçâo
no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

L. F, Cirne Lima
As

tabelas anexas mencionadas no

1'1, do art. 1ço foram pubucadus
no D. O. de 24-9-71.

I§
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DECRETO NQ 69.278 sr;;TEMBRQ DE

DE

23

DE

1971

Delega comretencia ao Ministro da
Aeronáutica para despachar.
em
caráter final, pedidos de autorizaçéo para continuar a funcionar no
Brasil, de emprésas de transporte
aéreo estrangeiras, em virtude de

alterações estatutárias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item lI!, da Constituição 8,
de acôrdo com o disposto nos Artigos
11 e 12 do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1Q E' delegada ao Ministro da
Aeronáutica competência para despachar, obedecidas as disposições legais e regulamentares, em caráter fi-

nal, os pedidos de autorização ,-para
continuar a funcionar no Brasil, formulados por emprêsas estrangeiras de
transporte aéreo. em virtude de alterações estatutárias, "ex vi" do Art ,
7Q do Decreto número 35.514, de 18
de maio de 1954.
Art. 2Q ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1971;
150Q da Independência e 83l? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 69.279 - DE 23
SETEMBRO DE 1971

DE

Aprova as especificações para a paâronizaçào, classificação e comercialização interna do Sorgo Graní-

fero.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe COnfere o artigo 81, item In, da Constituição e
tendo em vista o que dispõe o artigo
39, Ministério da Agricultura, item
VIII, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as especificações para a padronização, classí-

ficaçâo e comercialização interna do
sorgo granífero, que a êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Agricultura.
Art 2° :6:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.

Brasília, 23 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
As especificações anexadas ao presente decreto foram puchcadas no
D. o. de 24-9-71.

DECRETO N° 69.280 - DE 24
SETEMBRO DE 1971

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras "Plínio
Augusto do Amaral", mantida pela
Fundação Educacional de Amparo,
no Estado d.; São Paulo - SP.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, iter.i IIl, da Constítuíçâo de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.5'10, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 25L414-71-MEC, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências e
Letras "Plínio Augusto do Amaral",
mantida pela Fundação Educacional
de Amparo, no Estado de São Pau~o,
com os Cursos de Letras, Pedagogta,
Matemática e História.
Art. 2° âste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EM!LIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona
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DECRETe N." 69.281 - D~ 24 DE
SETEN:BRO IE 1971
Redistrioui, com os rApectrooe ocupantes, para o Quadro de Pessoa;
- Parte Especial da
Süperintendéncia Nacumc; da Iâormna 1I1crcante, ..:argos originário'! do LI.()'I'~
BrasileiTo-PN., e da Companhia NaciorÓ e Navegação Costeira
AF., e dá outros providências.

o Presidente da República. usando
das atribuições aue lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em tsta o disposto :.10 artigo
99, § 2.° do Decreto -Ieí n.« 200, de
2[' de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redístríbuidos, para
o I.:\luadro de Pessoal - Parte Especial - da Superintendência Nacional
d i Marinha Mercante, os seguintes
cargos integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Mintstérío dos Transportes, cem os respectivos ocupantes.
originários
do
Lloyd Brasileiro-PN., e da Companhia
Nacional de Navegação Costeira-AF.,
mantido o regime jurídico e previdenciário dos servidores:
Do ex-Llouâ Brasileiro - PN.
Oficial de Administração AF-201,14.B
Oficial de Aâmmtetraçõo AF.201.12.A

Antomar Miranda Costa
Hêlio Ribeiro de Melo

cc-s 445,00)
Alvaro Mendonça Cavalcante
EscrituráTZo AF -202.10. B
Antônio Bezerra do Vale

Oficial de Administração

Escriturário AF-202.8.A
Lino Gonçalves da Costa

Dejair D'Avila
Expeditc Leitão
Isoel Conceição Santos
Auxiliar de Portaria GL-303.8.B

João Batista Carlos
de

carga

Armazenlsta AF-I02.8.A

Marne Scorza da Silva
Enfermeiro-Mercante (Cr$ 576,00)
Acácio Guedes Alcotorado
11 -

Ex-Companhia Nacwnal de Navegação Costeira - AF.

Oficial de Aâmmistrcção AF-201.12.A

Victor canos de Mattos

Escrtiurúrío AF-202.8.A
Luiz Gor.çalo Pereira
Wanderley Domingues de Lacerua
Bscrituraric AF-202.8.A (servidores abrangidos pelo disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei 11;1mero 4,069, de 11 de junho de 1962 ~ .
1 - Hertz Luiz da Cunha
2 - Fernando dos Santos Gonçalves
Auxiliar

de

Portaria

GL-303.7 .A.

Walter Gonçalves de Miranda
Pedreiro A-101.8._~
Nilton Silva de Oliveira
Artífice de

Manutenção A-30S.6

Francisco Gomes de Oliveira

Ilza da Silva Paranhos

Conferente

parágrafo único do artigo 23 da Lei
n." 4.069,dt: 11 de junho de 1962).
1 - José Ferreira

AF -205.18

Geraldo Mousinho Pereira
João Gomes de Castro
Romuaíd., Silva
Miguel Cícarino

Ccmterente de Carga AF -205.18
(servidor aLrangido pelo disposto no

Operador -

(Cr$ 280,00) -

(Função

"~xtinta)

Gonçalo Barbosa da Silva
Art. 2.° O Izlínlstérto dos Transportes remetera ao órgão de Pessoal
da Supertntendêncí.. Nacional da Marinha Mercante, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui mencionados.
"rt . J.O O disposto neste Decreto
não homologa -ítuaçâo que, em virtude de -índicância, inquérito admtnistrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada. nula.
Ilegal ou contrária 2.'~ normas adrrunistratívas aplicáveis à espécie.
Art. 4.° Os ocupantes dos cargos
ora redistrtbuídos continuarão a perceber seu- venctrn-ntos a vantagens
pelo órgão de origem, até que o orçament-o da Superintendência Nacional
da Marinha Mercante consigne os re-
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cursos necessários ao pagamento da
despesa

resultante do cumprimento

dêste ato.
Art. 5. f:ste Decreto entrará
Q

em

vigor na data de SL publicação, !''3vogadas as dísposíçôec em contrário.

Brasília, 24 de setembro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mano Davzd Andreazza

DECRETO NQ 69.282 - DE 24
SETEMBRO DE 1971

DE

Regulamenta os incenttVos à exporta-

çõo previstos no Decreto-lei número

1.189, de '24 de setembro de 1971 e
dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituiçâo e
tendo em vista o disposto no Decretolei nv 1.189, de 24 de setembro de 1971,

decreta:
Art. 1Q As emprêsas fabricantes de
produtos manufaturados poderão importar, até 1974, inclusive, COm isenção de tributos, maquinas, equipamentos e aparelhos industriais e de pesquisas, bem como partes, peças e acessórios, matérias-primas. produtos intermediários e material para embalagero e apresentação do produto. desde
que exclusivamente para uso próprio
e diretamente vinculados à produção
de mercadorias, em valor que não ultrapasse a 10% (dez por cento) do mcre!Uento de suas exportações, em reIaçâo ao ano anterlor .
§ 19 O benefício previsto. neste artigo aplica-se também quando a exportação fôr realizada através de cooperativas, consórcios de produtores ou de
exportadores, emprésas especializadas
ou qualquer outra entidade não industrial.

§ 29 Não se aplica às importações
realizadas nas condições do "caput"
dêste artigo o disposto no Decreto número 61.574, de 20 de outubro de 1967.
§ 39 Não poderão ser importados,
com os benefícios previstos neste artigo, máquinas, equipamentos e aparelhos usados.
Art. 29 O disposto no artigo anterior
refere-se apenas a isenções fiscais,

aplicando-se aos produtos nêle enquadrados as normas gerais e específicas
de importação. exceto aquela referida
no § 29 do Art. 19 dêste Decreto.
Art , 39 O direito à importação com
isenção nos termos do artigo 19 será
determinado pele cálculo do incremento da exportação FOB realizada COm
base no ano imediatamente anterior. a
partir de 1 de janeiro de 1972. através
de mecanismo a ser aprovado pelo Ministro da Fazenda.
Parágrafo uníco , O oenefícío não
utilizado total ou parcialmente poderá
ser transferido e absorvido no ano ."'eguínte, até 31 de dezembro de 1974.
quando cessará qualquer importação
isenta ao abrigo do artigo 19 deste Decreto.
Art. 49 Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a:
I - Definir o conceito de produto
manufaturado, para efeito exclusivamente do presente Decreto;
TI Definir e limitar setores C'U
produtos a serem beneficiados, inclusive alterar, globalmente ou por setor,
o valor referido no "caput" do artigo
19 dêste Decreto;
III - Fixar prazos e condições para
a utilizaçã-o do benefício às isenções;
IV - Estabelecer percentuais e limites, quantitativos e de valor. para
a importação de partes, peças e acessórios bem como das matérias-primas,
produtos intermediários e embalagens;
V - Estender os benefícios previstos
a emprêsas produtoras e exportadoras
de produtos não manufaturados, setorialmente ou por mercadorias. desde
que o produto exportado tenha razoável conteúdo de elaboração e seja considerado de ínterêsse na política de
exportação;
VI - Definir o sistema de cálculo,
indicando as modalidades de exportação incluídas ou excluídas nos beneficios previstos neste Decreto.
Art. 59 Poderá o Ministro da Fazenda, em caráter excepcional, autorizar
importação com isenção, COmo antecipação ao benefício, desde que justificada na ampliação de produção contratada para a exportação.
Art. 69 As aquisições. no mercado
interno, de produtos manufaturados
de fabricação nacional, por órgãos e
entidades nacionais, autarquias. emprêsas de economia' mista e entidades
privadas, e remetidos ao exterior, com
a prévia aprovação da Carteira de Co-
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mércío Exterior do Banco do Brasil
S. A. (CACEX), para uso e para equipar escritórios, agências ou Yepresentaçôes, bem como para utdlizacáo em
atividades de promoção, gozarão de
todos os benefícios tributários conce-,
didos a uma exportação normal.
Parágrafo único. Poderá o Ministro
da Fazenda disciplinar e orientar o
. disposto neste artigo.
Art. 79 O Art. 4 9 do Decreto número
61.574, de 20 de outubro de 1967 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 49 Os critérios de similaridade
fixados na forma estabelecida neste

Regulamento e de atos oornplementares dêle decorrentes, poderão aer observados no exame de miportaçâo beneficiada com outros favores que não
os de caráter fiscal, nos têrmos e oondíções que vierem a ser determinadas
pelo Conselho Monetário Nacionar."
Art. 8° âate Decreto entrará em vigor na data da sua punlícaçâo revogadas as disposições em eontràrto .
Brasília, 24 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECH.ETO N9 69.283 _ DE 24 DE SETEMBRO DE 1971
Abre ti .ncsuça do Trabalho, em favor do Trunuuú Regional do rraoaino
da 7f!- Região, o crédito suplementar de Crg 256.700,00, nora rejôrço de

aotaçoes conúçnaaae no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artig\ SI, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
tia LeI nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça
gtona, do Trabalho da 7'!- Região,
256.700,00 (duzentos e cinqüenta
refõrçr, de dotações orçamentárias

08.00 08.08 -

do Trabalho, em favor do 'I'ríbunal Reo crédito suplementar no valor de Cr$
e seis mil e setecentos cruzeiros), para
consignadas ao subanexo 08.00, a saber:

JUSTIÇA DO íl'RABALHO
Tribunal Regional do 'I'raoalno da

c-s

1,00

7f). Regfào

08.08.01.06.2.016 3. 1. 1. O 3.1.1.1 02 3.1.3.2 3.2.5.0 -

Processamento de Causas 'I'rabalhístas no
Ceará, Piauí e Maranhão
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Outros Serviços de 'I'erceíros
.
Contribuições de Previdência Social
.

70.200
161:1.100
18.100

Total

256.700

Art. 2'" Os recursos necessanos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs

08.00 08.08 -

1,00

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da
7f!. RegiáD

Projeto 08.08.01.06.1.020
Aquísíção de Imóveis . .
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervísao do Ministério
do Planejamento e Coordenarão Geral
Projeto 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

4.2.1. O 21:l.00 -

Total

.

186.500

70.200
256.700
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Raul Armando Mendes

José Flávio Pecara
soao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.284 -

DE 24 DE SETEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Comunicações o creâüo suplementar de
".
c-s 895.000,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do
Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Divisão de segurança e Informações
Departamento de Administração e Departamento Nacional de Telecomunicações, o credito suplementar no valor de Cr$ 895.000,00 (oitocentos e
noventa e cinco mil cruzeiros), para rerorco de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 14.00, a saber:
Cr$ 1,00
14.00 14.01
14.01. 01. 04.2.001
3.1. 2. O
14.02
14.02.01.08.2.002
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0

-

14.05 14.05. OS.09.:L 007 -

3.1.2.0
4.1.3.0
4.1.4.0
14.06
14.06.01. 01. 2.008

-

3.1.5. O 4.1.4.0 14.07 14.07.07.05.2.009 3.1.3.2 3.2.3.3 -

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Material de Consumo . .
Secretaria-Geral
Coordenação e Planejamento setorial
Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança
Nacional
Material de Consumo
Equipamentos e Instalações
Material Permanente . .
Departamento de Admtnístração
Coordenação dos Serviços
Administrativos
Despesas de Exercícios Anteriores
Material Permanente
Departamento Nacional de
'r'eiecomuntcacões
Coordenação dos Serviços de
Telecomunicações
Outros Serviços de Terceiros
Salárío-Famílía . .

Total . .

.

10.000

.
.
.

250.000
133.000
100.000

.
.
.

7.000
23.000
7.000

.

70.000
50.000

.
..

220.000
25.000

.

895.000
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 14.00, a saber:

crs

14.00 14.02 -

1,00

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇõES

Secretaria-Geral
Atividade - 14.02.01.08.2.002
3.1.4.0 - Encargos Diversos . .
.
Projeto - 14.02.07.05.1.001
4.1.2.0 - serviços em Regime de
Programação
Especial . .
.
14.06 - Departamento de Admímstraçào
Atividade - 14.06.01.01.2.008
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
14.07 - Departamento Nacional de
Telecomunicações
Atividade - 14.07.07.05.2.009
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência social
Total . .

.

40.000
180.000
100.000
540.000

25.000
895.000

Art. 3 Q :Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971; 150Q da Independência e 83 9 da
Repubííca.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
JOéUJ Paulo dos Reis Velloso
HYg'lno C. Ccrsetti

DECRETO N9 69.285 -

DE 24 DE SETENIBRO DE 1971

Abre à Justiça Militar, o crêdito suplementar de çr$ 2.528.200,00 para
retorço de dotações consignadas no vlogente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e as autorizações contidas no artigo
69 da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, e artigo 69 da Lei nv 5.660,
de 14 de junho de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça Militar, o crédito suplementar de
Cr$ 2.528.200,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil e duzentos
eruzeíros.i , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
00.00, a saber:
CJ.·S

06.00 06.01 06.01.01.06.2.001 -

1,00

JUSTIÇA MILITAR

Superior Tribunal Militar
Processamento de Causas no Superior
Tribunal Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
..
..
06.01.03.07.2.002 - Pagamento de Inativos do Superior 'I'ríbunal Militar
3.2.3.1 - Inativos
..
3.2.3.3 - Salário-Família
.

529.800
98.400
30.000
15.000
16.000
835.900
6.000
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c-s
Auditoria da Justiça Militar
06.02.01.06.2.003 - Processamento de Causas nas Auditorias
da Justiça Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
_
.
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
.
06.02.03.07.2.004 ~ Pagamento de Inativos das Auditorias
de Justiça Militar
3.2.3:0 - 'I'ransreréncías de Assistência e Previdência
Social
3.2.3.1 - Inativos.

1,00

06.02 -

Total

361, lUO
140,700
2,800
105.500
16,100

270,600

.

2,528,200

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorreráo de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

crs
06.01 4.1.3.0 4.1.4.0 06.02 3.1.3.2 3.1.4.0 3.2.7. O 3.2.7.6 4.1.3.0 4.1.4.0 3.2.3. O -

Superior Tribunal Militar
Atividade 06.01.01.06.2.001
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Auditorias da Justiça Militar
Atividade 06.02.01.06.2.003
Outros Serviços de Terceiros
- .
Encargos Diversos
..
Diversas Transferências Correntes
Pessoas
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Atividade 06.02.03.07.2.004
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.

3.2.3.3 28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 ~ Recursos sob Supervisão do Ministério do

3.2.6.0 -

1,00

10.000
35.000
53.6UO
1.100
21, 700

22.500
10.200

400

Planejamento e Coordenação Geral
P1'ojeto 28.02.18.00.1.024
Reserva de Contingência

.

2.373.700

Total . .

.

2.528.200

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971; 150'! da Independência e 839 da
Repunnca.
EMÍLIo G. MÊDICI

Raul Armando Mendes
José Flávio Pécora
João Paulo

cos

Reis Velloso
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DECRETO N9 69.286 -

DE 24 DE SETEMBRO DE 1971

Abre, ao Ministério da Justiça, em javor da Secretaria Geral, o crédito
suplementar de Cr$ 1,500, OOO,CO, para rejôrço de dotaçôes consignadas
no mçente Orçamento,
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arttgo 81, ítem II!, da Constituição, e da autorização contida no artdgo 69
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Secretaria
Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e
qutnnentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consígnadas ao subanexo 20.00, a saber:

crs

20.00
:m.02
20.02,01.08,1.002
4.1.4.0
20,02.01.08.2.003
3.1.2.0

-

1,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria Geral
Reequípamentc da Secretaria
Material Permanente. ,
,
, ..
Coordenação e Planejamento Setorial
Material de Consumo
.

1. 300.000
200.000

Total
".
1.500.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Vigente 01'çamento ao subanexo 20.00, a saber:
20.00 20.02 4.1.3.0 3. 1. 4. O 3,1.3.2 -

c-s

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Secretaria Geral
projeto 20.02.01,08.1.002
Equipamentos e Instalações
Atividade 20.02.01,08.2.003
Encargos Di versos . .
Outros Serviços de Terceiros
Total. ,

,

,

1,00

.

1. 000.000

.
.

200.000
300.000

;...........

1.500.000

Art. 3'" Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da

Repunnca .
EMíLIO G. MÉDICI

Raul Armando Mendes
José Flámo Péccra
João Pauto elos Reis vetzoso

DECRETO N," 69.287 - DE 24 DE
SETEMBRO DE 1971
Reorganiza o Corpo de Fuzileiros Navais e dá outras providências.

o presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III da Constituição, decreta;
Art. L" O Corpo de Fuzileiros N.avais (CFN) a que se refere o item VI
do artigo 2." do Decreto n." 62.860 de
18 de junho de 1968, compreende:
a) Comando-Geral;
b) Fôrça de Fuzileiros da Esquadra;

C) Fõrças de Segurança; e
d) Comando de Apoio do CFN.
Art. 2.° O Comando-Geral compreende:
a) Comandante-Geral;
b) Estado-Maior;
c) Batalhão de Comando do Comando Geral,
Art. 3." A Fôrça de Fuzileiros aa
Esquadra compreende:
a) Divisão Anfíbia, composta ce:
- Comando da Divisão Anfíbra.;
_ Batalhão de Comando da DIvisão Anfíbia;
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L" Batalhão de Infantaria, "Batalhão Ríacnuelo'";
- 2.0 Batalhão de Infantaria, "Batalhão Humaitá";
- 3." Batalhão de Infantaria, "Batalhão Paíssandu";

b)

Grupo de Artilharia;
Batalhão de Serviços.
Comando de Refôrço, composto

de:
Comando do Comando de Refôrço:

- Batalhão de Comando do Comando de Refôrço;
- Batalhão de Engenharia;

- Batalhão de Manutenção e Abastecimento;
- Batalhão de Transporte Motorizado; e
-

Batalhão de Operações Especiais,

Batalhão "Tonelero".
Art. 4.° O Comando da Fôrça; "de

Fuzileiros da Esquadra é exercido pelo
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.
Art. 5.° As Fôrças 'de Segurança
compreendem:
a) Fôrças de Segurança Distritais:
- Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém;
- Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília;
- Grupamento de Fuzileiros Navais
de Ladário;
- Grupamento de Fuzileiros Navais
de Natal;
- Grupamento de Fuzileiros Navais de Recife;
~ Grupamento de Fuzileiros Navais
do Rio de Janeiro;
- Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador;
Grupamento de Fuzileiros Navais de
Santos;
- Grupamento de Fuzileiros Navais de Uruguaiana.
b) Destacamentos em Estabelecimentos Navais, em Navios ou Especiais, como especificado nas Tabelas
de Lotação em vigor.
Art. 6.° O Comando de Apoio do
CFN compreende:
- Comando do Comando de Apoio
do CFN;
- Companhia de Comando e Serviços do Comando de Apoio do CFN;
- Centro de Instrução e Adestramento do CFN;
- Centro de Recrutas do CFN:

- Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do CFN;
- Prefeitura Naval da TIha da Marambaia..
Art. 7.° A ativação e a localização das organizações de que trata êste
decreto serão determinadas por Ato
do Ministro de Estado da Marinha,
por proposta do Comandante-Geral
do CFN, através do Comandante de
Operações Navais.
Art. 8.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n." 58.302,
de 2 de maio de 1966 e demais disposições em contrário.
Brasi1ia, 24 de setembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N9 69.288 - DE 24
SETEMBRO DE 1971

DE

Dispõe sôbre o Regulamento para o
Corpo do pessoal subalterno da Ar-maaa, aprovado pelo Decreto núme~
ro 60.433, de 13 de março de 19-67 e
alterado pelos decretos n9s 63.725, de
4 de dezembro de 1968 e 68.359, de 16
de março de 1971.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In da Constituição, decreta:

Art. 19 Os arts. 10 e seus §§ 19 e 29,
art. 18 (caput) , art. 26 (caput) e art.
35, a letra b do.§ 29 do art. 75, o Inciso I do art. 92, o art. 96 e seu § rv, o
Inciso VI e o parágrafo único do art.
98, o art. 122 e o art. 171 do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, aprovado pelo
Decreto 60.433, de 13 de março de 1967
e alterado pelos Decretos nss 63.725,
de 4 de dezembro de 190/38 e 68.359, de
16 de março de 1971, passam a vigorar
com as seguintes redações:
"Art. 10. Os efetivos gerais de cada
quadro de especialistas serão fixados
anualmente pelo Diretor do Pessoal
Militar da Malinha, em função das
necessidades do serviço, respeitados os
limites estabelecidos em Lei e as díretivas das autoridades navais competentes.
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§ 19 As seguintes percentagens serão tomadas, em príncípío, para distribuição do efetivo geral dos quadros
dos SGA, SGC e SGM:
I - 80s e SGs
40%
TI - CBs e MNs especializados 60%
§ 29 As seguintes percentagens Sêrâo tomadas em princípio, para distrtbuiçâo do efetivo geral do Quadro dCJ

SGT:
I - SOs e SGs

25%

CBs e MNs especializados 75%

TI -

"Art. 18. O tempo de compromisso
inicial para os Conscritos é O previste
na LSM; para os voluntários e Aprendizes-Marinheiros será fixado por ato
do Ministro da Marinha, por proposta do DPMM:."
,

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

"Art. 26. AO serem matriculados nos
cursos de especialização, as praças rírmarâo compromisso de servir a MB
por um período de tempo variável de
1 a 3 anos, a critério do DPMM, a contal' da data do término do compromisso que estiver em vigor por ocasião da
matrícula, respeitadas as condições estabelecidas no art. 9ü e seus parágrafos."
"Art. 35-. Anualmente, de acôrdo com
as necessidades de serviço determinadas pela DPMM, a Diretoria de Ensino da Marinha incluirá no Plano Geral de Instrução a vigorar no ano se~
guinte, a previsão dos cursos a que se
refere o art. 22 dêste Regulamento,
com os detalhes a; êles pertinentes,
isto é, discriminação, estabelecimentos
onde serão ministrados, épocas, efetivo
das turmas e outros."
"Art. '75•••.•••..••••.•..• , ...••.•

I

.

~

.. b)' iJ.om~~ç~·~· 39 ·s~~g·e~·~: 'ci~ ·üôi·~
do com o art. '79 e seus parágrafos.
"Arü. 92

I zado.

,

Dois anos como MN especiali-

....... ,

........

"

.
.

"~rt. 96. Engajamento é a prorrogaçao do tempo do compromisso inicial
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a que se refere o art. 13 dêste Regulamento.
§ 19 Reengajamento são as prorrogações sucessivas do Engajamento.
"Art. 93 .........................•
VI - Não tenha sofrido uma (1)
inabilitação em Curso de Especializeç â o ou duas (2)
no Curso de Aperfeiçoamento ou equivalente

Parágrafo único. A concessão do
Engajamento ou Reengajamento está
sujeita às conveniências do serviço, a
critério do DPMM, especialmente no
que respeita às necessidades de abertura de vagas no CPSA e à formação
de reservistas navais."
Art. 122. À DPMM competirá Organizar e apresentar, no Plano de Licencíamento Anual, a Cota Compulsória de SOs e SGs, de acôrdo com a
velocidade de carreira prevista neste
Regulamento. "
"Art. 171. Os CBs que, em 27 de
setembro de 19'71, tiverem mais de 10
anos de serviço, ou que tenham compromissos cujos términos farão com
que atinjam 10 ou mais anos de serviço, sem terem conquistado o direito de
matrícula na EFSM, serão transferidD5, em cotas anuais, para o Quadro
Suplementar para Especialista, constituindo a Parcela Especial dêsse Quadro. Estas cotas serão determinadas
em função das necessidades de serviço, de modo a permitir a promoção
dos MNs que satisfizerem os requisitos
de carreira à graduação de CB.
§ 1Q Serão garantidos a esta Parcela
Especial todos os direitos e regalias dos
CBs especialistas, podendo concorrer
ao concurso da EFSM nas mesmas 0':::.0dições das demais praças;
§ 29 A DPMM anualmente fixará,
para os Quadros em que se fizer necessário, as cotas de transferência para
a Parcela Especial do Quadro Suplementar para Especialistas, obedecendo, aos seguintes prtnctpíos:
a) Em 31-12~1971 somente serão
transferidos CBs em número equivalente às vagas para promoção dos ..
MNs que tiverem nessa data 5 ou mais
anos de especialidade, e que satisfizerem as demais condições de acesso;
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b) Em 31-12-1972
somente serão
transferidos CBs em número equivalente às vagas para promoção dos ..

:MNs que tiverem nessa data 4- ou mais
anos de especialidade. e que satisfizerem as demais condições de acesso;
c) Em 31-12-1973
somente serão
transfertdos CBs em número equivalente às vagas para promcçâo dos MNs
que tiverem nessa data: 3 ou mais ar os
de especialidade, e que satisfizerem as
demais condições de acesso;
d) A partir de 30-6-1974 e nos semestres subseqüentes, serão transferidos CBs em número equivalente as
vagas para promoção dos MN:5 que tiverem na data considerada 2 ou mais
anos de especialidade e que satisfizerem as demais condições de acesso.
§ 30 As praças incluídas na Parcela
Especial do Quadro Suplementar para
Especíaüstas que lograrem a nomeação a 39 SG serão, autcmàtícamente,
desligadas dêsse Quadro e reineluídas
nos Quadros de origem.
§ 4\1 As praças que, em 27 de setembro de 1971 já pertencerem ao Quadro
Suplementar para Especialistas, fica
assegurado o direito de conocrrerem à
EFSM nas mesmas condições das demais praças e serão transferidas para
os respectivos quadros de origem se
lograrem a nomeação a 39 SG."
§ 59 O Quadro Suplementar para
Especialista de que trata êste artigo e
a Parcela Especial de que trata õste
artigo serão considerados em extinção
após a execução das transferências
determinadas por êste Regulamento.

Art.. 2\1 Ficam acrescentados ao artigo 96 do Regulamento de que trata
êste decreto os parágrafo 39 e 49 com
a seguinte redação:
"Art. 9,6
.
§ 3\1 O engajamento e o reengajamento das praças incorporadas ao ..
CPSA que ainda não tenham obtido
aproveitamento para a Escola de Formação de Sargentos da Marinha. serão estabelecidos por período de tempo
variável, de 1 a 3 anos a critério do
DPMM, observando como limite o oitavo ano de serviço para as praças especializadas, e o quinto ano de serviço para as praças não especializadas,
desde que:
a) haja interêsse para o serviço, a
critério da DPMM;

b) a praça declare sua aceitação elas
condições estabelecidas pela Marinha,
de próprio punho, no rodapé do requerimento de abertura do processo
que obedecerá às prescrições do artigo 98.
§ 49 As praças que atingirem o oitavo ano de serviço e que por fôrça
da época em que foram transferidas
para o Quadro de Especialista. apenas
tiveram uma única oportunidade de
concorrer ao concurso para a Escola
de FOrmação de Sargentos da Marinha, será possibilitado. a Critério da
DPMM. um compromisso de tempo variável, improrrogável, inferior a 12 meses, para que se inscrevam naquele
concurso. "
Art. 39 1tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os arts. 161 e 168 e respectivos parágrafos únicos do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada e demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83Ç1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N9 69.289 -

DE 27 .lJE

SETEMBRO DE 1971

Aprova o Regulamento da Diretoria
Geral de Economia e Finanças, ao
Ministério do Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item IH, da Constdtutçao,
e considerando o disposto no Decreto
nv 64.716, de 18 de junho de 1969,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria Geral de Economia e Finanças, que com êste baixa,
assinado pelo Ministro do Exército.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
150\1 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

ATOS

DO

REGULAMENTO DA DIRETORIA
GERAL DE ECONOMIA E FINANÇAS (R-25)
TíTULO

409'

PODER EXECUTlVO

7) Gerir os créditos e numerários
correspondentes às atividades e projetos cuja administração lhe tenha ~1
do atríbuída ,

I
TíTULO II

Generalidades

Organizaçtlo
CAPÍTULO

I

Da Diretorta e suas

CAPÍTULO I

nnauiuuiee

Art. 19 A Diretoria Geral de Economia e Finanças (DGEF), criada
pelo Decreto nc 64.716, de 18 de junho de 1969, como órgão de assessoramento do Ministro do Exército, destina-se a superintender, no âmbito
do Exército, as atividades de Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria.
Art. 29 A DGEF integra, como 01'gâo setorial, o Sistema de Administração Financeira, Contabilidade c
Auditoria
da Administração Federal.

Da organização geral

Art. 49 A organização geral da
DGEF é a seguinte:
1) Direçâo;
2) Diretorias.
Art. 59 A DGEF dispõe, ainda. na
Secretaria do Conselho Superior de
Economia e Finanças.

CAPíTULO II

Da organização pormenorizaaa

Art. 69
cAPíTULO n

preende:

A Direção da DGEF com-

Diretor;
2) Gabinete;
3) Assessoria;
4) 4 (quatro) Seções.
1)

Da competência

Art. 39.

A DGEF compete:

1) Assessorar o Ministro do Exército nas atividades de Admíntatraçao
Financeira, Contabilidade e Auditoria;
2) Superintender, no ãmbíto
ao
Exército, as atividades de Adrrúntstracão Financeira, Contabilidade e Auditoria;
3) Exercer atividades de natureza
econômico-financeira;
4) Participar da administração ao
Fundo do Exército;
5) Promover estudos sôbre:
a) Organização e funcionamento
do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;
b) Viabilidade de projetos;
C)· Viabilidade de ímplantaçâo
de
novas organizações, com base em recursos dísponíveís:
d) Programação financeira no ãmbito do Exército;
6) Realizar o acompanhamento nnanceíro dos projetos e atividades à
conta de recursos orçamentários
e
extra-orçamentários;

Art. 79 O Gabinete compreende;
1) Chefe;
2) 1~ Seção - SO/1 - Pessoal;
3) 21J. Seção - SG/2 - Assuntos.
Administrativos.
Art. 89 A Assessoria é constituída
de Assessôres.
Art. 99 As Seções denomínam-se:
1) 1q. Seção - S/1· - Fundo doExército;
2) 21J. Seção S/2 - Auditoria;
3) 3:). Seção - S/3 - Estudos Iílconômícos e Financeiros;
4) 41J. Seção - S-4 - Coordenação.
Art. 10.
As Diretorias denominam-se:
1) Diretoria de Administração Financeira;
2) Diretoria de Contabilidade.
Art. 11. A Secretaria do Conselho,
Superior de Economia e Finanças,

compreende:
1) Adjunto;
2) Auxiliares.
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TÍTULO l i

Atribuições
CAPÍTULO I

Das atribuições orgânicas
Art. 12. Ao Gabinete compete:
1)
tratar dos assuntos, referentes
.ao pessoal militar e civil;
2) executar os serviços administrativos, auxiliares e de expediente;
3) realizar o apoio administrativo
.aos órgãos integrantes da DGEF.
Art. 13. A Assessoria compete exe.cutar os estudos e tarefas que lhe rorem atribuídos pelo Diretor-Geral.
Art. 14. A 1!!- Seção - 5-1 - Fundo do Exército compete:
1) Realizar a gestão do Fungo, em
-consonâncía com as decisões superíores:
2) Providenciar para que sejam incorporados ao Fundo todos os recursos que lhe são devidos;
3) Providenciar os pagamentos de
numerários determinados pelo DiretorGeral;
4) Fazer a restituição das importâncias recolhidas indevidamente ao
'Fundo.
Art. 15. A 2l} seção - S-2 - Auditoria compete:
1) Elaborar o plano geral de au'ditaria a ser submetido à aprovação
do Diretor-Geral de Economia e Finanças;
2) Coordenar e realizar auditorias
técnico-contábil-financeiras, visando à
salvaguarda dos bens, à verificação
da exatidão e regularidade das contas
e à eficiência operacional e de contrôle do sistema;
3) Exercer a fiscalização
de que
trata o art. 183 do Decreto-lei número
200-67;
4)
Certificar a regularidade das
contas de ordenadores de despesas, em
função das auditagens realizadas;
5) Solicitar, mediante autorização,
o concurso de órgãos jurídicos, administrativos e outros de natureza técníca:
6) 'Orientar os órgãos sujeitos à supervisão;
7) Apurar ou presumir a existência de atos e fatos que necessitem de
investigação mais acurada;
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8) Receber da Diretoria de Contabilidade a síntese das tomadas de
contas;
9) Manter atualizado o rol dos responsáveis por dinheiros, valôres e bens
públicos, no âmbito do Ministério do
Exército;
10) Examinar os relatórios anuais
das atividades dos órgãos de contabilidade.
Art. 16. A 3~ Seção - S-3 - Estudos Econômicos e Financeiros compete:
1) Realizar estudos com a finalidade de elaborar e reajustar normas
sôbre planejamento administrativo e
programação financeira;
2) Realizar estudos sôbre a evolução das receitas e despesas do Mlntstério do Exército e propor as medidas
de caráter econômico conseqüentes;
3) Coletar dados e elaborar estudos
para fins estatístccs sôbre assuntos
relacionados com a administração financeira e contabüida-s« no Exército;
4) Fazer estudos com a finalidade
de aperfeiçoar as organizações, métodos e processos dos órgãos pertencentes à D GEF.
Art. 17. A 4~ Seção - 8-4 - COordenação compete:
1) Manter registros sintéticos necessários ao acompanhamento financeiro
da execução orçamentária, com base
nas informações das Diretorias subordinadas:

2) C~rdenar os elementos informativos oriundos das Diretorias subordinadas, necessários ao planejamento do Ministério do Exército;
3) Elaborar avisos e exposições de
motivos sôbre administração financeira e contabilidade;
4) Preparar pareceres, em grau de
recurso, sôbre assuntos que digam
respeito à administração financeira e
contabilidade do Exército;
5) Cooperar com o Estado-Maior do
Exército na elaboração do Quadro de
Detalhamento das Despesas e do Cronograma de Deaembôlso;
6) Elaborar e acompanhar a ta-amitacão dos pedidos de créditos adícíonais:
7) Acompanhar, em íntima ligação
com o Estado-Maior do Exército e o
Ministério da Fazenda, a programação financeira de desembôlso e a fixacão das resnectivas cotas;
8) Acompanhar a liberação das cotas e desembôlso do Ministério do
Exército e os repasses programados;
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9) Elaborar relatórios globais -sôbre
a execução financeira.
Art. 18. A Diretoria de Admínístracão Financeira destina-se a cooperar- com a DGEF nas atividades de
Administração Financeira.
Art. 19. A Diretoria de Contabtlidade destina-se às atividades relativas ao suprimento financeiro, orçamentário e extra-orçamentário, e ao
contrôle de seu emprêgo.
Art. 20. A Secretaria do Conselho
Superior de Economia e Finanças
compete:
1) Receber, elaborar e encaminhar
a correspondência do Conselho;
2) Elaborar a pauta das reuniões;
3) Prestar aos membros do Conselho todos os esclarecimentos relativos aos assuntos constantes da pauta
de reuniões;
4) Secretariar as sessões;
5) Dirigir-se a tôdas as autoridades, objetivando obter esclarecimentos
de ínterêsse do Conselho;
6) Diligenciar sôbre as provídêncíaa
determinadas pelo Conselho.
CAPÍTULO II

Das atribuições jumcicnaie

Art. 2l.

pete:

Ao

Diretor-Geral com-

Orientar, coordenar e controlar
as atividades da Diretoria-Geral doa
órgãos subordinados:
2) Decidir sôbre questões técnicoadministrativas que escapam à alçada
dos órgãos subordinados, ou submetê-las à apreciação dos escalões superiores;
3 Promover estudos objetivando o
aprimoramento do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria;
4) Delegar atribuições de sua competência, nos têrmos da legislação em
vigor;
5) Exercer ou delegar as funções de
Agente-Diretor, segundo as prescri-ções do R-3 (Regulamento de Administração do Exército);
6) Aprovar o Regimento Interno da
1)

DGEF.

Art. 22. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1) Orientar, coordenar e controlar
as atividades do Gabinete;

2) Submeter à consideração do Diretor-Geral ·os assuntos e trabalhos de
Gabinete e solur-v-mar os que não dependam de decisão do mesmo;
3) Dirigir a org-anização e publícacâo do Boletim Interno;
4) Elaborar o relatório anual;
5)
Responsabilizar-se pelo apoio
administrativo aOS órgãos integrantes
da DGEF e pela segurança da mesma;
6) Dar exercício 8.0 pessoal civil;
7) Orientar a escrituração do histórico;
8) Organizar o cerimonial e os atos
oficiais.
Art. 23. Aos Assessôres compete:
1) Executar os encargos, tarefas e
missões que lhes forem atribuídos;
2) Submeter à eonsi-'-: -cão do Diretor-creral os asSUJltos e trabaTIaos
que lhes competem.
Art. 24. Aos Chefes de Seção compete:
1) Orientar. coordenar e controlar
as atividades da Seção;
2) Conferir os documentos elaborados na Secâo e assiná-los ou autenticá-los, quando fôr o caso.
Art. 25. O Adjunto da secretaria
do Conselho Superior de Economia e
Finanças tem atríbulcôes idênticas ãs
de Chefe de Seção da Diretoria-Geral.
TÍTULO rJ

Outras disposições
CAPÍTULO I

Das nCITmas gerais de funcionamento

Art. 26. A documentação elaborada nas Diretorias e relacionada com
suas atividades-fim independente de
pronunciamento do Gabinete, da Assesorta ou das Seções da Diretoria-Geral.
CAPÍTULO II

Das prescrições diversas

Art. 27. O Chefe do Gabinete e os
Chefes de Seção, não pertencentes ao
Gabinete, para efeito de justiça e
disciplina, têm atribuições equivalentes às de Comandante da Unidade.
Art. 28. A Diretoria de Administração Financeira e a Diretoria de
Contabilidade possuirão Regulamento
e Regimento Interno próprios.
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Art. 29.

Em complemento às pres-

crições contidas neste Regulamento, a
Diretoria-Geral elaborará o seu ReM
gfmento Interno, - Orlando Geisel.
DECRETO NQ 69.290 - DE 27
SETEMBRO DE 1971

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Administração Financeira, do
Ministério do Exército.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere ·0 Artigo 81, item TIl, da Constituição e

considerando o disposto no Decreto
nc 64.716, de 18 de junho de 1969, de-

creta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Administração
Financeira, que com êste baixa, assinado pelo Ministro do Exército.
Art. 29 1tste Decreto entrará em vígol' na data de sua publicação, revo-

gadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
150Y da Indepenoéncía e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

ExECUTIVO

bem como de projetos e atívídades à
conta de recursos extra-orçamentários, no âmbito do Ministério do
Exército;
2) Executar os trabalhos de orça ..
mentaçâo atribuídos à DGEF e à
própria DAF;
3) Encarregar-se da adminístração
dos recursos correspondentes a projetos e atividades que lhe forem atri..
buidos:

4) Promover estudos objetivando o
aperfeiçoamento do Subsistema de
Administração Financeira;
5) Emitir parecer sôbre assuntos.
que exijam interpretação de -atos ad ..
ministrativos e de direito público administrativo, em matéria Ilnanceira.;
6) Encarregar-se do _processamento
das dívidas de exercícios anteriores e
propor o seu reconhecimento ou re ..
conhecê-las, quando fôr o caso;
7) Elaborar a documentação relati..
va aos créditos e numerários corres..
pondentea às atividades e projetos
cuja administração tenha sido atribuída à DGEF.
TÍTULO

MtDICI

CAPÍTULO I

Orlando Geisel

REGULAMENTO

n

Organização

DA

Da organização geral

DIRETORIA

DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(R-l4)

Art. 4Q A organização geral da DAF
é a seguinte:
1)

TÍTULO I

Direção;

2) 3 (três) Seções.

cenerouaoaee
CAPÍTULO I

Art. 5Q A DAF constitui órgão integrante da estrutura da DGEF.

Da Diretoria e suas finalidades

CAPÍTULO II

Art. 1Q A Diretoria de Administra·
Financeira (DAF) , criada pelo
Decreto nv 64.716, de 18 de junho de
1969, destina-se a cooperar com a Díreteria Geral de Economia e Finan..
ças nas atividades de administração
financeira.
Art. 2Q A DAF é um órgão semi ..
autônomo, normatívo-técníco .

Da organização pormenorizada

ção

CAPÍTULO

n

Da competência

Art. 39 A DAF compete:
1) Realizar o acompanhamento da
execução financeira do orçamento,

Art. 6Q A Direção da DAF compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 7Q. O Gabinete compreende:
1) Chefe;
2) Adjuntos.
Art. 8Q M; Seções denominam-se:
1) 1lJ. Seção - Sll - Execução Fi..
nanceíra:
2) 2l:1 seção - S 12 - Organização e
Métodos e Estatística;
3) 3lJ. Seção - 5/3 - Exercícios An..
teriores ,
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Art. 12. A 3!;l. Seção - 8/3 - Exer...

Atribuições
CAPITULO

EXECUTIVO

I

Das atribuições orgânicas

Art. 9'? Ao Gabinete compete:
1) Tratar, junto ao Gabinete da
DGEF, dos assuntos referentes ao
pessoal militar e civil, às informações,
segurança e relações públicas, ao material e aos serviços gerais, de ínterêsse da Diretoria;
2) Executar Os serviços de expediente, correspondência, protocolo e
arquivo;
.
3) Organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) Controlar. a carga do material
distribuído à Diretoria:
5)
Organizar. publicar e distribuir
c: boletins da DAF;
6) Elaborar relatórios e planos da
coleta de dados estatísticos relativos
aos encargos da DAF;
7) Executar Os trabalhos determtnados pelo Diretor.
Art. 10. A 1:'J- Seção - S/1 - Exe ..
cuçâo Financeira compete:
1) Realizar o acompanhamento da
execução financeira do orçamento,
bem como dos projetos e atividades à
conta de' recursos extra-orçamentários;
2) Encarregar-se. na elaboração orçamentária, das tarefas atribuídas a.
DGEF e à própria DAF;
3)
Coletar dados que permitam
aprimorar a administração de recur-:
sos dos projetos e atividades;
4) Elaborar a documentação rela..
tiva aos créditos e numerários correspondentes às atividades e projetos
cuia administração tenha sido atribuída à DGEF,
Art. 11. A 2:'J- Seção - S/2 --: Or..
gantzaçâo e Métodos e Estatística
compete:
1) Realizar estudos com a finalidade de aprimorar organizações, normas, métodos e processos de admtnístração financeira;
2) Emitir parecer sôbre assuntos
que exijam interpretação de at-os administrativos e de direito público ad ...
minietrativo, em matéria financeira,
quando solicitado;
3) coletar dados, realizar estudos e
elaborar documentos para fins estatísticos, de assuntos relacionados com
a administração financeira.

oícíos Anteriores compete estudar os

processos, propor o reconhecimento
das dívidas de exercíCios anteriores e
controlar Os recursos orçamentários
correspondentes, quando fôr o caso.
CAPÍTULo n

Das atribuições juncionazs

Art. 13. Ao Diretor compete:
1) Orientar, coordenar e controlar
as atividades da Díretoria;
2) Decidir sôbre questões técnicoadministrativas da alçada da Direto.
ria, ou submetê-las à apreciação di..
reta do Diretor-Geral de Economia
e Finanças, quando se tratar de as..
sunto da exclusiva competência desta.
autoridade;
3) Promover estudos com a finall..
dade de aprimorar o Subsistema de
Admímstração Financeira;
4) Baixar normas técnicas atinen.
tes ao Subsistema de Administração
Financeira;
5) Delegar atribuição de sua com ..
petêncía, nos têrmos da legislação em
vigor;
ti) Aprovar o Regimento Interno.
Art. 14. Ao Chefe do Gabinete
compete:
1) Orientar, coordenar e controlar
as atividades do Gabinete;
2) Submeter à consideração do Diretor os assuntos e trabalhos do Ga·
blnete e solucionar os que indepen.,
dam de decisão do mesmo;
3) Responsabílízar-se pela seguran..
ça da DAF.
Art. 15, Aos Chefes de Seção com ...
pete:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades da Seção;
2) Conferir os documentos elabora..
dos na seção e assiná-los ou auten..
tlcá-Ios, quando rôr o caso.
3) Submeter diretamente à consl..
deraçâo do Diretor a documentação
elaoorada e que exija decisão do
mesmo.
TÍTULO IV

Outras disposições
CAPÍTULO I

Das normas gerais de funcionamento

Art. 16. A documentação elaborada
na DAF e relacionada com a sua ati-
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vídade-fím índepende de análise e
pronunciamento do Gabinete, da As ..
sessoría ou das seções da DGEF.
QAPÍTmo l i

Das prescrições diversas
Art. 17. O Chefe do Gabinete e os

Chefes de Seção, não pertencentes aO
Gabinete, para efeito de justiça e díseiplína, têm atribuições equivalentes
às de Comandante de Unidade.
Art. 18. Em complemento às PIes..
crições contidas neste Regulamento, a
DAF elaborará o seu Regimento In
M

terno. - Orlando Gl3isel.

DECRETO N9 69.291 - DE 27 DE
SETEMBRO de 1971

Reâistritnii, com os r e s p e c t i v o
ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Mfnz-s
térío da Marinha, cargos orunnartos
do extinto Serviço de Navegaão dt.
Amazônia e de Aiiministraçãa do
Pórtc do Pará e dá outras providências.

EXECUTIVO

Ministério da Marinha, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da pubücaçâo .dêste Decreto, os assentamentos
individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 39 O disposto neste Decreto nãohomologa situação que, em virtude de
síndícâncía, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venna
a ser considerada nula, ilegal ou COntrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
Ora redistribuídos continuarão a percerber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Mmístérío da
Marinha
consigne os recursos necessários ao"
pagamento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
Art. 59 1'J:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
15-0° da
Independência e 839 da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
ss, § 29 , do Decreto-lei nc 200, de 2'5
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuídos, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Marinha, os seguintes cargos integrantes do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério dos Transportes, com os
respectivos ocupantes, orígtnártos do
extinto Serviços de Navegação da
Amazônia e de
Administração do
Pôrto do Pará, mantido o regime jurld1co e previdenciário dos servidores:
Escrevente Mercante (Cr$ 558,00).
José Menezes de Queiroz.
Operador de Carga -

CT-312. 7 .A.

Antônio Rodrigues Quinto.
19 Cozinheiro Mercante
(Cr$ 523,00) .

Oswaldo santos.
Taijeiro Mercante (Cr$ 402,00).
Raimundo Ferreira Barbosa.
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do

Mário David Andreazza

DECRETO N9 69.292 -

DE 27 DE

SETKMBRO DE 1971

Aprova o Regulamento da Diretoria"
de Contabilidade. do Ministério do'
Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o'
artigo 81, item UI, da Constituição
e considerando o disposto no Decreto
no 64.716, de 18 de junho de 1969,.
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Contabilidade,
que com este baixa. assinado peloMinistro do Exército,
Art. 29 :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nv 45.477, de 26 de
fevereiro de 1959, e demais disposições
em contrário.
Brasüía, 27 de setembro de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
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REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE CONTABILIDADE (R-53)

Art. 59 A D Cont constitui órgãointegrante da estrutura da DGEF.

TÍTULO I

CAPITULO Il

Generalidades

Da organizaçfto pormenorizada

CAPÍTULO I

Art. 69 A Direção da D oont com-preende:
I) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 79 O Gabinete compreende.
1) Chefe;
2) Adjuntos.
Art. 89 As Seções denominam-se.
I) 1 ª' Seção S/I - Crédito e'
Numerário;
2) 2ª' Seção - 8/2 - Contadoria
3) 3~ Seção - S/3 - Contrôle: '
4) 4~ Seção - S/4 - Organi~aça.o,
e Métodos e Estatística;
5) 5ª' Seção - S/5 - Custos.

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 19 A Diretoria de Contabilidade (D Cont) , criada pelo Decreto
nv 64.716, de 18 de junho de 1969,
destina-se às atividades relativas ao
suprimento financeiro. orçamentário e
extra-orçamentário. e ao contrôle de
seu emprêgo.
Art. 29 A D Cont é um órgão semiautônomo, normativo-técnico.
CAPÍTULO l i

Da competência

Art. 39 A D Cont compete:
1) coordenar e orientar a contabilidade orçamentária e extra-orçamentária do Ministério do Exército e proceder à análise dos resultados obtidos;
2) coordenar as atividades referentes ao pagamento de inativos e pensionistas;
3) registrar sinteticamente os atos
e fatos da gestão orçamentária e
extra-orçamentária do Ministério do
Exército;
4) organizar o balanço do Ministério do Exército, pela consolidação dos
balanços das operações dos órgãos
setoriais e regíonaís;
5) realizar a análise dos balanços,
- balancetes e demonstrações dos órgãos
vinculados, bem como levantar e analisar os custos globais e parciais;
6) promover estudos, no âmbito de
suas atividades, com a finalidade de
aprimorar o funcionamento do Subsistema de Contabilidade;
7) solucionar consultas sôbre direitos creditórios de pessoas fisicas· e
jurídicas.
TÍTULo II

Organização
CAPíTULo I

Da organização geral

Art. 49 A organização geral aa
D Cont é a seguinte:
1) Direção;
2) 5 (cinco) Seções.

TÍTULO III

Atribuições
CAPíTULO I

Das atribuições orçômicas

Art. 99 Ao Gabinete compete:
1) tratar, junto ao Gabinete da
D G E F, dos assuntos referentes ao
pessoal militar e civil, às informações,
segurança e relações públicas, aomaterial e aos serviços gerais, de ínterêsse da Diretoria;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e
arquivo;
3) organizar e manter atual1zacto 'O
Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do material
distribuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distribuir
os boletins da D Cont;
6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos relativos.
aos encargos da D Cont:
7) executar os trabalhos determinados pelo Diretor.
Art. 10. A Fi' Seção - Sll - Credito e Numerário compete:
1) registrar os créditos e as distribuições;
2) registrar o numerário e efetuar'
os repasses.
Art. 11. A 2<!- Seção - 8/2 - Contadoria compete:
1) realizar a contabilidade orçamentária, extra-orçamentária e de custos;
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2) realizar a análise de balanços:
3) registrar e controlar os Restos a
Pagar;

4) elaborar o balanço financeiro ao
Ministério do Exército.

Art. 12. A 3~ Seçã-o trôle compete:
1)
a)

S/3 -

con-

realizar o contrôle:
dos efetivos contemplados para

pagamento;

das etapas e rações de forragem
consurmdas ;
2) controlar e verificar as prestab)

ções de contas;

3) atribuir e cancelar prefixos numéricos pertinentes às Unidades Administrativas;
4) realizar tornadas de contas;
5) manter atualizada a relação dos
agentes responsáveis por dinheiros e
valôres públicos.

Art. 13. A 4l!- Seção ---" 8/4 -

Orga-

nização e Métodos e Estatística compete:
1) realizar estudos, com a finalidade
de aperfeiçoar normas, métodos e
processos de contabilidade;
2) realizar estudos, objetivando
.aprímorar o funcionamento dos órgãos
incumbidos das atividades de contabilidade;
3) coletar dados, realizar estudos e
elaborar documentos para fins estatisticos de assuntos re Iacíonados com
-o Subsistema de Contabilidade;
4) emitir parecer em consultas sôbre
direitos creditórios de pessoas físicas
.e j urirücas ,
Art. 14. A 5l)- Seção - 8/5 ~ Custos
compete:
1) realizar o levantamento e analise de custos globais e parciais;
2) efetuar estudos de modo a fornecer dados para apreciação dos re·
aultados da administração nos órgãos
do Ministério do Exército.

nanças, quando se tratar de assunto
da exclusiva, competência desta autoridade;
3) promover estudos com a finalidade de aprimorar o Subsistema de
Contabilidade;
4) baixar normas técnicas atinentes
ao Subsistema de Contabilidade;
5) delegar atrrbuíção de sua competência, nos termos da Iegíslaçào em

vtaor:

I))

aprovar o Regimento Interno.
Art. 16. Ao Chefe do Gabinete compete:
1) orientar; coordenar e controlar
as atividades do Gabinete;
2) submeter à consideração do Diretor os assuntos e trabalhos do Gabinete e solucionar os que independam
de decísâo do mesmo;
3) responsabilizar-se pela segurança
da D Conto
Art. 17. Aos Chefes de Seção compete:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades da Beçao ;
2) conferir os documentos elaborados na Seção e assiná-los ou autentdca-Ies, quando fõr 'o caso;
3) submeter diretamente à consideração do Diretor a documentação
elaborada e que exija decisão do
mesmo.
TÍTULO IV

Outras àisposzções
CAPÍTULO I

Das normas gerais de funcionamento

Art. 18. A documentação elaborada
na D Cont e relacionada com a sua
atividade-fim Independe de análise e
pronunciamento do Gabinete, da Assessoria ou das Seções da DGEF.
CAPíTULO II

CAPÍTULO II

Das prescrições diversas

Das atribuições túncíotuus

Art. 19. O Chef~ do Gabinete e os
Onefes de Seçao, não pertencentes ao
Gabinete, para efeito de Justiça e dísciplina tem atrrbutçóes equivalentes às
de Comandante de Umdade ,
Art. 20. Em complemento às prescrrçoes contidas neste Regulamento, a
D Cont elaborará c. seu Regimento
Interno. - Orlando Geisel.

Art. 15. Ao Diretor compete:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades da Diretoria;
2) decidir sôbre questões técnicoadministrativas da alçada da DiretoTia, ou submetê-las à apreciação direta
do Diretor-Geral de Economia e Fi~
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DECRETO N? 69.293 SE'l'El\lBRO

DE 2.7 DE
de 1971

Redistribui, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal
Parte Especial do Mtnistério
da
Marinha, cargos originários da extinta Companhia Nacional de Navegaçáo Costeira Autarquia Federal e do LlOyd Brasileiro _ Pctnmónio Nacional e dá outras 'Oro-

-ouiencuis,

o

.

Presidente da. República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item nI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2º, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. te Ficam redístribuidos, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Martnna, os seguintes cargos integrantes do QUadro
de Pessoal - Parte Suplementar
do Ministério dos Transportes, com os
respectivos ocupantes, originários da
extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal
e do Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional, mantido o regime jurídico
e prevídenciárto dos servidores:
Da ex-Companhia Nacional de Nave-

gaçâo Costeíra-Af'.

Auxiliar de Portaria -

GL-30=. 'i . A
Jorge Torquato
Milton Monteiro de Carvalho.
Sergio Pinheiro Fernandes.
Pedreiro - A-I01.8.A
Paulo Ferreira.
Do Ex- Lloyd Brasileiro - Patrtmõnio Nacional.
Supervisor de Estiva -

-

(Crg 490,00)

Função Extinta.
Mariano Antonio dos Santos.

Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Marinha, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos
individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 31? O disposto neste Decrr-tc
nâo homologa sttuaçâo que, em vírtude de sindicância, inquérito aum'mstraitvo ou revisão de enquadramento
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas admínístratívas aplicáveis à especíe ,
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A;rt-. 4º .Os OCupantes dos cargos ora

redístríbutoos continuarão a perceber

seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que orçamento do
Mnistérío da Marinha consigne
os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do
cumprimento
deste ato.
Art. 5º nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .contrano.
Brasília, 2'7 de setembro de 1971;
1509
da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

AàaZberto de Barros Nunes
Mário David Andreazza

DECRETO N° 69.294 - DE 27 DE
SETEMBRO DE 1971
Retifica, os decretos que menciona e
a relação nominal que acompanhou,
o Decreto n" 51.865, de 26 de março
de 1963, e dá outras providências.

o Presidente da Repubnca. usando
da atribuição que
lhe
eonrcre o
artigo 81, item IIl, da Constaturç-to,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei nv 817, de 5 de setembro de
1969 e o que consta da Ex posiçâ.. de
Motivos ns 159. de 27 de agôsto de
1871, do Mímstérro dos I'ransportes,

decreta:
Art. 1° Ficam retificados, na forma do anexo, os enquadramentos
aprovados pelos
Decretos numeres
55.205, de 11 de dezembro de "964,
57.184, de
8 de novembro de HHi5,
60.247, de 20 de fevereiro de Hlfl7.
52.084, de 30 de
maio de 1963 e
66.740, 66.741, 60.742, 6€.744, 66 745.

66.747, 66.748, 66.749, 66.750, 66.751,
66.754,66.755 e 66.756, de 18 de junho
de 1970,
J 1° Fica igualmente retificada a
relação nominal dos cargos e dos
respectivos ocupantes, que acompanhou o Decreto n- 51.865, de 26 de
março de 1963, transferidos nos tér·
mos do artígo 2° do referido decreto,
da Rêde de Viação Cearense para c
Quadro III do Ministério da Viacáo
e Obras Públicas - Departamento
dos Correios
e Telegrafas com n
inclusão de Arcelino de Oliveira Neto,
Guarda de Estação, F-106.5-B e .Iose
Altino Benevides, Motorista,
.
CT-401.10-B,
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§ 2° Em decorrência do disposto
neste artigo, ficam revistos os quantatativos das séries de classes e classes singulares abrangidas pelo mesmo, constantes dos anexos aprovados
pelos decretos OTa retificados.
Art. 2" As vantagens financeiras
decorrentes da aplicação do disposto
neste Decreto vigoram a partir das
datas determinadas nos respectivos
diplomas ora alterados.
Art. 3° O disposto neste Decreto
nâo homologa situações que, em virtude de sindicância ou
inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrartas
às normas administrativas em vigor.
Art. 4° O órgão de pessoal competente apostílará os títulos aos servidores cuja situação tenha sido modtficada por êste Decreto, ou expedira
atos declaratórios
aos que não os
possuírem, observado o disposto -no
art. 99 da Emenda Constitucional
n'' I, de 17 de outubro de 1969.
Art. 5° As despesas decorrentes
da execução dêste Decreto serão atendidas por verbas orçamentárias próprias.

Art. 6° Ressalvado o disposto no
artigo 2°, o presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrá~
rio.
Brasilia, 27 de setembro de 1971;
Independência e 83.0 da
República.

150.° da

EMÍLIO G. MEDICI

M arío David A ndreazza

o anexo mencionado no art . 1ç
foi publicado no D. O. de 28-9-71.
DECRETO NQ 69. 295 - DE 27
SETEMBRo DE 1971

DE

Exclui co Decreto n9 61.794 de 29 de
novembro de 1967 o nome do servidor do· extinto Serviço de Alime"ttação da Previdência SocialSAPS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item nr, da Constituição, e tendo

em vista o que consta do processo
no MTPS-123.2D2-7D, resolve:
Art. 19 Excluir da relação anexa ao
Decreto nv 61.794, de 29 de novembro
de 1967, publicado no Diário Oficial
de 20 de dezembro subseqüente, que
redistríbuiu servidores do extinto Serviço de Alimentação da Previdência
Social - SAPS, para o Quadro Suplementar do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, o servidor Joaquim Sabino da Silva, Ajudante de
Restaurante, A-51!. 7, tendo em vista
o seu afastamento definitivo, por invalidez, a partir de 12 de outubro de
1964, com fundamento na Lei número
1. 162, de 22 de julho de 1950, através do então Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.
Art. 29 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EM.ÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

NQ

69.296 -

DE 27 DE

SETEMBRO DE 1971
Dispõe sõbre os cargos em comissão
e junções gratificadas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item H'I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas, na forma do anexo, as relações dos cargos
em comissão e funções gratificadas
integrantes do Quadro de Pessoal Parte permanente - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
CDNER) , resultantes
da
adaptação à organização administrativa estabelecida pelo Decreto número 68.423, de 25 de março de 1971.
Art. 29 O dirigente do órgão do
pessoal do DNER lavrará apostilas
nos titulas dos atuais ocupantes de
cargos em comissão e funções gratificadas, declaratórias das novas situações decorrentes da execução dêste
Decreto.
Art. 3Ç1 Os cargos em comissão e
funções gratificadas atualmente exís-
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tentes no DNER, que não figuram
nas relações anexas, são extintas 90
(noventa) dias aPÓS a vigência dêste
Decreto.
Parágrafo único. Expirado o prazo
de que trata êste artigo, o DNER,
observada a legislação vigente, publicará no Diário Oficial a relação dos
cargos e funções extintos e proporá
a revisão da Tabela de Gratificação
pela Representação de Gabinete, reduzindo-a às estritas necessidades dos
serviços.
Art. 49 O custeio das medidas ie
que trata o presente Decreto continuará a ser atendido pelos recursos
orçamentários próprios do DNER.
Art. 59 este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

o anexo mencionado no art. 1º
foi publicado no D. O. de 28-9-71.
DECRETO N9 69.297 - DE 27
SETEMBRO DE 1971
R,~"

./.-'·~ui,

DE

com os respectivos ocupan

Pesquisador em Botânica,
TC-1501.20A

Lúcia d'Avüa Freire de carvalho
Art. 29 A redistribuição de que teate, êste decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em vigor.
Art. 30 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dêste decreto, ao do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal o assentamento funcíonal dos servidores redistríbuídos ,
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redístríbuídos continuarão a perceber
pela dotação do órgão de origem, até
que o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal consigne os recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 ltste decreto entrará em vI_
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

tes,

cargos do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redtstrtbuídoa, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal," com os respectivos ocupantes, mantido o seu regime [urídíco, os seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Agricultura:
Datilógrafo, AF-S03.7-A
Edvane Mendes da Silva Cruz
Guarda, GL-203. BA

João de Morais

DECRETO N9 69.298 SETEMBRO DE

DE

28

DE

1971

Declara de utilidade publica a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de sertanoious, com sede
em sertanópous, Estado do :)araná.

o Presidente da República, usando
da atrfbu'cào que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituíção e
atendendo ao que consta do Processo
MJ 61.319, de 1969, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto u? ..
50.~·17, de 2 de maio de 19(51, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Sertanópolís, com sede
em Sertanópolis, Estado do Paraná.
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Art.· 2'?:B:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de lfJ7l;
150-:> da Independencía e (j39 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Raul Armanào Mendes

ExECUTIVO

aístêncía Social Dom José Gaspar, com
sede em São Paulo, Estado de Sao
Paulo,
Art. 29 nsee Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília 28 de setembro de
1971;
15:)9 da Independência e 839 <la
República.
EMÍLIO G.

DECRETO NQ 69.299 -

DE

28

DE

MÉDICI

Raul Armando Mendes

SETEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Asilo São VicetUe

de rasuo, com sede em Lins, K-ta'1o

de Sâo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrrouiçao que lhe contere o artigoS!, item IH, da constítuícao e
atendendo ao que consta do r-rocesso
M. J. 37.168, de 1970, decreta:
r,

Art. 19 E' declarada de utilidade

pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado .com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv .•
50 r 517, de 2 de maio de 1961, a_50·
cíedade Beneficente Asilo São vtcente de Paulo, COm sede em Lins,
Estado-de' São Paulo.
Art. 2 9 âtste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrío,
Brasília, 28 de setembro de 197:;
1509 da Independência e 839 da
República.
G, MÉDICI
Raul Armanào Mendes

EMÍLIO

DECRETO N'? 69.300 - DE
SETEMBRO DE 1971

28 DE

Declara de utilidade pública a Assistência Social Dom José Gaspar,
com .sece em São paulo, EstaCiO ae
sao Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtouiçào que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. 50.503, de 1971, decreta:
Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 10 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 19~n
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc
50.517, de 2 de maio de 1961, a .As-

N9 69.301
SETEMBRO DE

DECRETO

- DE 28
1971

ãaüorização para tumcumamento

DE

ao

Curso de Ciências Fisicas e Biolóçusas (licenciatura de 19 ciclo) da
Faculdade de Filosofia, t.:i03ncias e
Letras de Guaxupe, M, G.
O Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item 11.., da Oonstítuiçao. de
acordo com o artigo 47 da Lei n.v , ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o qUe consta do Processo CFE
nv 978170, do Minístérto da Educação
e CUltura, decreta:
Art. Lv Fica autorizado o r.rocíonamento do Curso de Ciências Físicas
e Biológicas (licenciatura de 19 ciclo)
da Faculdade de rücsona Ciências e
Letras de Guaxupé, mantida
pela
Fundação Educacional Guaxupé, sediada em Guaxupé, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2" ~te Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas asdisposiç6es em contrai-to.
Brasília, 28 de setembro de 197:;
15)9 da Independência e 839 da
Repúbhca..
EM:iLIO G. MÊDICI

Conjúcio

Pamplona

DECRETO

N9 69.302 DE 28 DE
SETEMBRO DE 1971

Aproveita, na Universidade reo .i de
Alagoas, servidores em áü._ onunudade, e dá outras prOVidênCIaS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constàtutçáo, e
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tendo, em vista que ao caso é de' aplt-

car-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-lei nv 2UO,
de 25 de fevereiro de ~967, decreta:
Art. 1Q
Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados do Quadro
úníco de Pessoal da Universidade Federal de 'Alagoas, os seguintes servidores em disponibilidade, respeitado o
regime jurídico dos mesmos:
a) no cargo de Armaeenata, c 'Jigo
AF'-1Q2.8.A:
José Falcão da Silva, em díspozübíhdade em idêntico cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério do Trabamo
e Previdência Social, em vaga constante das Tabelas anexas ac recre to
no 60.999, de 13 de julho de 1967;
b) no cargo de ArtífiCe de Mann-

tençao, código A-305.6:

José Corrêa Barbosa, em disponibilidade em idêntico cargo do QuadTo
de Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga constante das Taoeras
anexas ao Decreto nc 60.999, L.,.. 13 de
julho de 1967;
c) no cargo de Escriturário, código
AF-202.8.A:
Antônio Augusto Pedrosa, em disponibilidade em idêntico cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, em vaga constante das Tabelas anexas ao Decreto nc 60.:J99,
de 13 de julho de 1967;
d) no cargo de Motorista, código
CT-401.8.A:
Edmilson Lins Cunha e Carlos dos
Santos, em disponibilidade em idêntico cargo do Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde, em vagas constantes das 'I'abelas anexas ao Decreto
nv 60.999, de 13 de julho de Lo7; e
Sebastião Gonzaga Barros e ôerzedele Almeida Melo, em disponibilidade
em idêntico cargo do Quadro de Pe,'3soal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas. do Ministério do Interior, em vagas constantes
das Tabelas anexas ao Decreto nc
60.999, de 13 de julho de 1967.
Art. 29 Os aproveitamentos de oue
trata êste Decreto não homologam si~
tuaçao que, em virtude de sinuicancía, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou conta-ária
a normas administrativas Vigentes.

Art. 39 Os 'órgãos de pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, do Ministério da Saúde, ao
Instituto de Previdência e Assistência.
dos Servidores do Estado e do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas remeterão ao da Umversidade Federal' de Alagoas; no prazo
de ·30 <trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores ao
que se refere -o 'artigo 19 •
Art. 49 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de Sua putilícaçao, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasrüa, 28 de setembro de 19T.;
1509 da Independência e 83Q da
Repúbltca .
EMÍLIO G.

MÉDICl

Confucio Pamplona
Juuo Barata
F. Rocna Lagôa
José Costa Cavalcantz

DECRETO N9 69.303 -

DE

29

DE

SETEMBRO DE 1971

Autoriza a Comissão Executiva do Sal
a utilizar a verba de Cr$ Ô64.000,OO
destinada ti
construção da Salina
Experimental de Mossoró (RN) , e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica a Comissão Executiva do Sal autorizada a utilizar a importância de Cr·S 664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros)
destinada à construção da Salina Experimental de Mossorô (RN) e respectiva administração, localizada no
Centro Experimental
de Estudos e
pesquisas sôbrs o Sal daquela cidade,
de conformidade com o "Plano Bienal da Indústria Salíneíra".
Art. 29 Os recursos a que se refere o artigo 29 do Decreto nv 63.983,
de 13 de janeiro de 1969, no valor
de Cr$ 575.000,00 (quinhentos e se~
tenta e cinco mil cruzeiros) e o saldo não utilizado do Decreto nv 61.356,
de 15 de setembro de 1967, no montante de Cr$ 1.195.559,00 (hum milhão, cento e noventa e cinco mil,
quinhentos e cinqüenta e nove cru-
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zeiros) revertem ao Fundo de Desen-

volvimento da
Indústria
Salíneíra
criado pelo Decreto nv 55.842, de 16
de março de 1965.

Art.

39 Para o fim

previsto no

artigo 19 dêste Decreto, fica a Comis-

são Executiva do Sal autorizada a sacar do Fundo de Desenvolvimento da
Indústria Salineira a importância de
664.000,00 (seiscentos e sessenta

ors

e quatro mil cruzeiros). cabendo ao
Ministro da Indústria e do Comércio

EXECUTIVO

baixar as instruções
necessárias à.
aplicação da verba autorizada.
Art. 49 aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicirus Pratini de Moraes
João Pauto dos Reis Venoso

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" fig-uram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados uo "Diário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DEORETO N9 68. 809 ~
JUNHO DE 1971

DE

25 DB

Dispõe sobre o enquadramento de servidores do Ministério da Educaçao
e Cuttura, amparados pelo disposto
no artigo 29 da Lei n 9 3.967, de 5
de outubro de 1961, e no parágrafo
único do artigo 23 da Lei n Q 4.069.
de 11 de junho de lS'Ü2, e dá outras
providências.
Retificação

Na' publicação feita no Diário Oft~
c'!al de 30 de junho de 1971, na relação nominal anexa ao Decreto, na
pág. 4.937, P. coluna, na série de classes de Arquivista, código: EC-303. 7 .A,

carreira do Ministério Público Federal,
junto à Justiça comum, e provimento do cargo inicial de Procurador da
República de Terceira Categoria, que
com êste baixa, assinado pelo Mintstro da Justiça.
Art. 29 :Ê:ste decreto entrará em vignr" na data de sua publicação, revogados os Decretos números 60.201, de
10 de fevereiro de 1967, e 61.184, de
21 de agôstc de 1967, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de junho de 1971;
1509 da Independência. e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Onde se lê:

2 cargos

3 -

Referência-Base:

REGULAMENTO A QUE SE REFERF. O DECRETO N9 68.828, DE 29
DE JUNHO DE 1971.

Leia-se:
3 -

3 cargos
Referência-base:

DECRETO Nv 68.828 JUNHO DE 1971

Disposições preliminares

DE

29

DE

Aprova o Regulamento do concurso
para ingresso na carreira do Ministério Público Federal junto à
Justiça comum, e provimento do
cargo inicial de Procurador da República de Terceira Categoria.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
39, § 19, da Lei nv 1.341, de 30 de
janeiro de 1951, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do concurso para ingresso na

Art. 19 O presente Regulamento
rege o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal
junto à Justiça comum, e provimento do cargo inicial de Procurador da
República de Terceira Categoria.
Art. 29 O concurso é de provas e
títulos e tem validade por 3 (três)
anos, a contar da sua homologação.
Das inscrições

Art. 3° Poderão inscrever-se no
concurso bacharéis em direito de
comprovada idoneidade moral, que
tenham mais de 4 (quatro) anos de
prática forense e idade máxima de
35 (trinta e cinco) anos.
Parágrafo único. Se se tratar de
funcionário público, será de 45 (qua-
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renta e cinco) anos a idade máxima
para inscrição.
Art. 49 O edital de abertura do

concurso fixará prazo não inferior a
30 (trinta) dias, contados da sua publicação no Diário Oficial e TIo "Diário da Justiça". para a apresentação
dos pedidos de inscrição preliminar

(art. 59). Os candidatos aprovados
nas provas escritas terão o prazo
de 30 (trinta) dias, contados da pu-

blicação do aviso de que trata o artigo 20, in fine, para requererem inscrição definitiva (art. 69).
Parágrafo único.
Do
edital de

abertura do concurso constarão os
programas das diversas disciplinas
(art. 11), a constituição da Comissão
Examinadora, o valor da taxa de inscrição, as vagas existentes e sua Iocalízaçâo, a remuneração total do
cargo e outros esclarecimentos reputados úteis aos candidatos.
Art. 59 O pedido de inscrição preliminar
admitirá o candidato
à
prestação das provas escritas, será
feito rALS localidades e perante os órgãos do Ministério Público Federal
que o edital indicar, e dependerá da
apresentação:
I - De certidão de nascimento ou
prova equivalente e, tratando-se de
funcionário público com idade entre
36 (trinta e seis) e 45 (quarenta e
cinco) anos, prova dessa qualidade;
II - De documento comprobatório do exercício, por mais de 4 (quatro) anos, de advocacia, cargo de magistratura ou de Ministério Público,
ou qualquer outro que confira prática
forense;
IH - De diploma de bacharel em
direito, devidamente registrado no
órgão competente;
IV - De comprovante do recolhimento da taxa de inscrição indicada
no edital.
Art. 69 A inscrição definitiva admitirá o candidato aprovado nas provas escritas à prestação das provas
orais e ao julgamento dos seus títulos, e será feita mediante requerimento, que conterá dados de qualificação, filiação e naturalidade e será
protocolado na Procuradoria Geral
da República, dirigido ao procuradorGeral da República e subscrito pelo
candidato ou por procurador com pcdêres específicos.

Parágrafo único. Com o requerimento de inscrição definitiva o Candidato apresentará:
I - Prova de estar em dia com as
obrigações concernentes ao serviço
militar;
II - Título de eleitor e prova de
estar em dia com os deveres eleitorais;
TH - Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em
que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos;
IV - Fôlha corrida;
V - Indicação de até 5 {cinco)
pessoas de reputação ilibada, preferentemente ligadas aos meios jurtdtcos e forenses, que possam prestar informações sôbre a sua ídoneícaóe
moral;
VI _. Títulos compreendidos na
enumeração do art. 27.
Art. 79 Os pedidos de inscrição definitiva serão examinados por uma
Comissão Especial, designada pelo
Procurador-Geral da República e
constituída por um SubprocuradorGeral e dois Procuradores da República.
Parágrafo único. O exame da Comissão abrangerá, também, a revisão
dos pedidos de inscrição preliminar e
a satisfação dos requisitos do art. 59.
Art. 89 A Comissão Especial sindicará a vida pregressa dos candidatos
e opinará conclusivamente, segundo
deliberação tomada em sessão secreta, pelo deferimento ou írsaercnmento das inscrições, cabendo a decisão
ao Procurador-Geral da República.
§ 19 Se entender conveniente, ou
necessário, poderá a Comissão convocar qualquer dos requerentes para
ouvi-lo pessoalmente, e solicitar às
autoridades, ou pessoas indicadas pelo
candidato, que prestem informações
sôbre sua idoneidade moral.
§ 29 A inscrição deferida
poderá
ser cancelada até a homologação do
concurso, em face de prova de ter o
candidato sofrido, no exercício de qualquer função ou atividade, penaltdade que não o recomende ao ingresso no Ministério Público Federal, ou
da falsidade de qualquer documento
apresentado com os pedidos de inscrição.
Art. 9l? Apreciados todos os pedidos
de inscrição definitiva, será publicada no "Diário da Justiça" a relação
dos que houverem sido deferidos.
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Parágrafo umco. Os Indeferimers"tos serão comunicados aos interessados por ofício reservado.
Da Comissão Examinadora·

Art. 10. A Comissão Exam~nadora
será composta do Procurador-Geral
·da República, que a presidirá, de um
Subprocurador-Geral da República,
'que aquêle designar, ou do Procurador da República de Primeira Categoria mais antigo em exercício no
'Distrito Federal, de um advogado indicado pela Ordem dos Advogados
-do Brasil, Seção do Distrito Federal,
e de doís juristas de notável saber e
reputação ilibada livremente escolhidos pelos três primeiros membros da
Comissão.
§ 19 Nâo poderá fazer parte da
Comissão parente consangüíneo ou
afim, até o terceiro grau, de .qualquer candidato.
,,§ 29 Só serão admitidas reclamações, sob qualquer fundamento, contra a composição da Comissão EXaminadora, se protocoladas na Procuradoria-Geral da República até 15
(quinze) dias depois do encerramento
das inscrições preliminares.
§ 39 E' gratuito e constitui serviço
público relevante o desempenho. da
função de membro da Comissão Examinadora ou das Subcomissões de
aplicação das provas escritas (artigo 40).

Das Provas em Geral

Art. 11. As provas escritas e orais
serão eliminatórias e versarão sôbre
questões atinentes às seguintes disciplinas:
Grupo I:
a)
b)
c)

Direito oonsntucíorer
Direito Administrativo
Direito Tributário

Grupo Il:

Direito Civil
Direito Judiciário Civil
j) Direito e Processo do Trabalho

(1)
e)

Grupo IH:

Direito Penal
Direito Judiciário Penal.
Art. 12. O candidato deverá provar sua identidade para ser admitido à prestação de cada prova.
Parágrafo único. Não haverá, em
caso algum, segunda chamada, atríg)

h)
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buindo-se a nota O (zero), ao candidato que não comparecer pontualmente a qualquer prova.
Art. 13. Às provas e aos títulos
serão atribuídas notas de O (zero) a
100 (cem).
Parágrafo único. No julgamento
das provas serão levados em conta o
conhecimento do vernáculo e a capacidade de exposição do pensamento.
Das Provas Escritas

Art. 14. Haverá uma prova escrita para cada grupo de disciplinas, e
constará de dissertação, parecer ou
informação e de questões objetivas,
teóricas e práticas, formuladas pela
Comissão Examinadora dentre os
pontos constantes dos programas.
Parágrafo único. A dlssertacâc. o
parecer ou a informação valerá até
40 (quarenta) pontos, e as questões
objetivas até 60 (sessenta).
Art. 15. As três provas escritas '3erão realizadas com intervalo, entre
uma e outra, náo inferior a 48 (quarenta e oito) horas, em dia, hora e
local anunciados por meios hábeis,
com a antecedência mínima de 10
(dez) dias.
§ 19 O tempo de duração de cada
prova escrita será de 4 (quatro) horas improrrogáveis.
§ 29 As provas serão manuscritas,
com tinta indelével.
§ 39 Durante a realização da prova escrita, nenhum candidato poderá
ausentar-se do recinto a não ser
acompanhado por membro da Comissão Examinadora, ou da Subcomissão
de aplicação da prova, vedada a :0munícação com qualquer pessoa.
§ 49 Será permitida, durante u realização da prova escrita, coreulta à
legislação não comentada ou anotada, importando a transgressão
00
recolhimento da prova e na atribuição da nota O (zero).
Art. 16. As provas serão numeradas, adotando-se sistema que impeça
sua identificação no momento da
correção.
Art. 17. Cada membro da Comissão
Examinadora lançará por extenso e
sob sua rubrica, em cada prova, a
nota que lhe atribuir.
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Art. 18. A média final das provas

EXECUTIVO

I - Apurando-se, ínicialmente, a
média aritmética das notas atrfburdas a cada prova pelos membros da
Comissão;
II - Somando-se as notas csstm
obtidas e dividindo-se por três.
Art. 19. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual
ou superior a 50 (cinqüenta) em cada
prova escrita, e alcançar média final
ígua! ou superior a 60 (sessenta).

Art. 23. Concluídas as argüições
correspondentes ao terceiro e último
grupo de dísciplinas, proceder-se-i. oa
mesma sessão à apuração das notas
de cada prova e da média final das.
provas orais, a qual obedecerá ao estabelecido no art. 18.
Art. 24. Será considerado aprovado o candidato que obtiver
nota,
igualou superior a 50 (cinqüenta)
em cada prova oral, e alcançar média final igualou superior a 60 (sessenta) .

Art. 20. O resultado das provas escritas será consignado em mapa afixado na sede da Procuradoria-Geral

orais 'lerá consignado em mapa afíxado na sede da Procuradoria Geral

escritas será encontrada:

da República, do qual constarão os

nomes dos candidatos, as. notas de
cada prova e a média final das mesmas <Art. 18, I e II). Da afixação

do mapa publicar-se-á
"Diário da Justiça".

aviso

no

Art. 25. O resultado

das

provas

da República, do qual constarão os
nomes dos candidatos, as notas de
cada prova oral e a média ttnal dasmesmas. Da afixação do mapa publicar-se-á aviso no "Diário da Justiça" .

Das Provas Orais

Do julgamento dos Titulos

Art. 21. Haverá uma prova oral
para cada grupo de disciplinas,
e
constará de argüição ao candidato,
por um ou mais dos membros da :::0missão Examinadora e por tempo nào
superior a 30 (trinta) minutos, sôbre pontos sorteados no momento, um
de cada disciplina
integrante
do
grupo.
§ 19 As três provas orais serão realizadas no Distrito Federal, com Intervalo, entre uma e outra, DaO tnrertor a 48 <quarenta e oito) horas,
em dia, hora e local anunciados por
aviso afixado na Procuradoria-Geral
da República e publicado no "Diário
da Justiça", com antecedência rmníma de 20 (vinte) dias.
§ 29 A realização de cada
prova
oral poderá ser interrompida, se o
exigir o número de candidatos, para
ter prosseguimento em dia e hora
que o Presidente da Comissão anunciará ao suspender os trabalhos, dispensada qualquer outra forma de publicação.
Art. 22. Cada membro da Comissão
Examinadora lançará por extenso e
sob sua rubrica, em impresso oróo-ro,
a nota que atribuir a cada candidato argüido. Ao término das argüições, ou de cada período de trabalho, se houver interrupção, os examinadores entregarão a guarda do Secretário da Comissão, em envelope
fechado e rubricado, o impresso com
as notas já conferidas.

Art. 26. Concluídas
as
provas
orais, divulgado o seu resultado e
decorrido o prazo do recurso (artigo
34, H) ,
a Comissão Examinadora
reunir-se-á, em uma ou mais sessões
reservadas, para examinar, discutir e
julgar os títulos dos candidatos nelas
aprovados.
Art. 27. Consideram-se titules:
! - As obras jurídicas publicadas
e os trabalhos forenses de particular
valor científico;
II - O exercício do cargo de Procurador da República, a qualquer titulo, atendido o tempo de sua duração;
nI - O exercício do cargo ou função técnico-juridica;
IV - O exercício do magistério
superior de ciências jurídicas. atendidos o nível do cargo docente e o
tempo de sua duração:
V - A aprovação em concurso para cargos de magistratura, Míndstérío
Público e magistério superIor;
VI _ Os diplomas uníversrtárjos
de extensão, pós graduação ou especialização, conferidos após vertrtcacao
de aproveitamento nos cursos a que
se referem.
§ 19 Não constituem títulos:
I - A simples prova de desempenho de função eletiva ou de cargo
público não -compreendtdo nos incisos
n, IUe IV deste artigo;
II - Trabalhos dos quais, a juízo
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da Comissão, não esteja comprovada
a autoria exclusiva;
III - Atestados de capacidade tcc.nica ou cíe boa conduta profissional;
§ 29 Os títulos referidos no inciso
I dêste artigo deverão ser apresentados em exemplar impresso. ou mimeografado ou, no caso de trabalho
'forense, em certidão ou fotocópia
autenticada.
§ 39 Os títulos a que se referem os
incisos Ir a V serão fornecidos em
.certidões ou fotocópias auten'acadaa.
Art. 28. Examinados e discutidos
os títulos de cada candidato, cada
examinador lhes atribuirá nota única
de O (zero) a 100 (cem), lançando-a
por extenso e sob sua rubrica em
impresso próprio. A média ..10S ti-tulos será encontrada
dividindo-se
por cinco a soma das notas atribui-das.
Do Cômputo Final para Aprovaçâo
e Classificação

Art. 29. Em sessão pública subseqüente à de julgamento dos titulas,
e à vista dos resultados dêste e dos
mapas correspondentes aos das tirovas escritas e orais, a Comissão Ex.a*
antnadora procedera ao cõmputc vtrnat
das notas obtidas pelos candidatos,
para efeito de aprovação e classificação no concurso.
Art. 30. A nota final do candadto
será a média aritmética ponderada
.das médias obtidas nas provas escritas, orais e de títulos, observados
os seguintes pesos:
, - média das provas escritas: 3
(três) ;
- média das provas oreis: 2
(dois) ;

média dos titulos: 1 (um).
Art. 31. Será considerado aprovado no concurso o candidato que ob'tiver, no cômputo final, nota igual
ou superior a 60 (sessenta).
Art. 32. Os candidatos aprovados
serão classificados na ordem -ecrescen te das notas finais obtidas no
concurso.
§ 19 Ocorrendo igualdade de nota
final terá preferência. sucesstvamen.te. para efeito de classificação, o candidato que obtiver:
~

429

ExECuriVO

I - Melhor média nas provas escrttas:
II ~ Melhor média nas oroves
orais;
In - Melhor média nos títulos,
§ 29 Perseverando o empate, terá
preferência para efeito de classificação o candidato mais idoso.
Art. 33. Apuradas as notas finais.
será publicado no "Diário da .rusnca'
edital contendo os nomes e a classir-cação dos candidatos aprovados no
concurso .

Dos Recursos

Art. 34. Somente caberá recurso:
Contra o resultado das provas
escritas, em 5 (cinco) dias contados
da publicação do aviso de que trata
o artigo 20, in fine;
II - Contra o resultado das provas
orais, em 5 (cinco) dias contados da
publicação do aviso de que trata o
art. 25, in fine;
UI - Contra o julgamento dos títulos, a apuração final ou a cjaasíIícaçâo, em 5 (cinco) dias contados
da publicação do edital de que trata.
o artigo 33.
Art. 35. Será indeferido, Jímínarmente, o recurso:
I Protocolado na Procuradoria
Geral da República fora do prazo regulamentar;
II - Que versar matéria preclusa,
nos têrmos do arbígo anterior;
IH - Que não indicar, com precisão e rundamentadamente, as questões a. serem revistas pela Comissão
Examinadora.
Art. 36. O recurso será Julgado,
em instância única, pela Comissão
Examinadora;
I - No caso do inciso I do artigo
34, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contados de quando protocolado na
Procuradoria Geral da República, de
modo a, se provido, contar a recorrente com o restante do praco para
requerer inscrição definitiva (artigo
49, segunda parte);
II - No caso do inciso II do mesmo artigo, antes da última sessão dcstinada a exame, discussão e julgamento de títulos (art. 26).
I -
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Parágrafo único. N~ caso do _inciso
III do artigo 34, .a. interposíçâo ~o
recurso não ímpedírá a homologaçao
do concurso nem !l indicação d~ candidatos a nomeaçao, e seu provimento só produzirá efeitos a par til' da.
publicação do edital de inclusão do

nome do recorrente entre os eandídates aprovados, ou de retificação da
c1assüicação.
Da Homologação

Art. 37. Publicado o edital de que

trata o artigo 33, o concurso estará
em condições de ser homologado por
despacho do Procurador-Geral da República.
Art. 38. Homologado o concurso e
publicado o respectivo despacho o
Procurador-Geral da República remeterá seus resultados ao Ministro da

Justiça.
Parágrafo único. As nomeações
atenderão ao que dispuser a lei.
Disposições Especiais

Art. 39. 'As provas escritas poderão
ser realizadas, a critério do Procurador-Geral da República, em mais de
um Estado e no Distrito Federal, nos
mesmos dias e hora, versando tdênticas questões e sendo tôdas julgadas
pela Comissão Examinadora.
Parágrafo único. Cópia do mapa
correspondente ao resultado das provas escritas (artigo 20) será também
afixado, nesta hipótese, na sede da
Procuradoria da República em cada
Estado no Qual houverem sido realizadas.
Art. 40. As provas escritas realizadas fora do Distrito Federal, nos têrmos do artigo anterior, serão prestadas perante Subcomissões de aplicação compostas de um Procurador da
República. QUe será seu Presidente, e
de duas pessoas de reconhecida idoneidade, por êle escolhidas no local.
Parágrafo único. O ProcuradorGeral da República designará os Presidentes das Subcomissões.
Art. 41. Poderá também o Procurador-Geral da República, se o número

de vagas a preencher sugerir a.
afluência de grande número de candidatos, optar pela realização de provas escritas que constem apenas de
Questões objetivas, em moldes que permitam sua correção por computaçãoeletrônica.
§ 1t:! A adoção do sistema previsto
neste artigo derrogará, no que com
êle colidirem, as disposições dos ',rtigos 14 e seu parágrafo único, ; 7 e 18,
inciso I, do presente Regulamento.
§ 2Ç1 lt facultada a contratação, total ou parcial, de serviços atinentes
à realização das provas escritas, inclusive sua correção por computação
eletrônica, pelo sistema de que trata
êste artigo.
Art. 42. O edital de abertura ~.10
concurso mencionará a aplicação, sefôr o caso, do disposto nos artdgvs 39
ou 41, ou em ambos, e designará os
Estados em que, além do Distrito Federal, serão realizadas provas escri-

tas.
Disposições jinats

Art. 43. Após a homologaçâc co
concurso poderão ser devolvidos aos
candidatos os documentos e títulos
com que hajam instruido os pedidos
de inscrição, fixando traslado ou reprodução fotográfica daqueles Jul!5'ados necessários pelo Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. Divulgado o resultado das provas escritas, aos candidatos não aprovados poderão s~r
desde logo devolvidos, mediante sohcitação, OS documentos com .que .h~
Iam instruído os pedidos de mscrtçao
preliminar.
Art. 44. ~ O Procurador-Geral da República baixará, através de Portaria
publicada no "Diário da Justiça", as
Instruções complementares que se fi·
zerem necessárias.
Art. 45. Os casos omissos neste Regulamento e na Por~aria 3: que ~e
refere o artigo anterior serao reaorvidos conforme a matéria, pelo Procurador-Geral da República ou pela
Comissão Examinadora.
Brasília, 29 de junho de 19'i'L Alfredo Buzaid.
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DECRETO N9 68.829 JUNHO DE

DE

30

DE

Redistrioui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal. Parte Especial da íjninersiaaae
Federal de Pernambnco, cargo ortginário do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro. e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçáo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, Decreta:
Art. 19 Fica redistrtbuído, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - da Universidade Federal de
Pernambuco, um cargo de Datilógrafo AF-503.9.B. ocupado por Leocádía
Alves da Silva, integrante do QuadrO
de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas de Ferro - do Minístérío dos Transportes, mantido o
regime juridico e previdenciário da
servidora.
Art. 2Q O Mínístérío dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal da
Universidade Federal de Pernambuco,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dêste Decreto, o assentamento individual da servidora aqut
mencionada.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em Virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nula, 11egal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 A ocupante do cargo ora.
redtstríbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo orgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal de Pernambuco consigne os recursos necessartos
ao pagamento da despesa resultante
do cumprlmento dêste ato.
Art. 59 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de ~9n;
1509 da Independência e 83lJ- da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO Nl? 68.830 -

1971

MÉDICI

JUNHO DE

DE

30

DE

1971

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conf~!'e o artigo 81, item IH, da Constítuíçêo, e
tendo em vista o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-lei nc 200,
de 25 d'e fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, para
o Quadro de Pessoal _. Parte Permanente - da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com o re~pectivo
ocupante, um cargo de Porteiro, codigo GL-302.11.B, ocupado P?r _Ignácio Costa, pertencente a ídêntícos
Quadro e Parte do Mini~tério das ~e
Iaçôes Exteriores, mantido o regtme
Jurídico do funcionário.
Art. 29 A redístribuiçâo de que
trata êste Decreto não homologa sttuaçáo que, em virtude ~e síndícãncta, inquérito admtnís tratívo ou revtsão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas admínístratdvas aplicáveis a
espécie.
Art , 39 O órgão de pessoal do M1~
nistério das Relações Exteriores en~
viará ao da Universídade Federal do
Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta'
dias a contar da vigência J~st·~ DecretO o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo 19.
Arb. 49 O ocupante do cargo ora
redístríbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal do .ecín de
Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas tesultantes do cumprimento âêste ato.
Art. 59 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de ~971;
1509 da Independência e 83::> da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

Mário Gibson Barboza

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.? 68.831 Cria junções

arcnncaaas

DE

ExECUTIVO

30 DE JUNHO DE 1971

no Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria
e do Comércio

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item II!, da Constituição, e tendo em vista o Decreto n.v 61.325,

de 2 de outubro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas no Quadro de Pessoal -

Parte Permanente -

do Ministério da Indústria e do Comércio e classificadas, provisoriamente.
as funções gratificadas constantes do anexo, previstas no Regimento Interno
da Divisão de Segurança e-Informações (DSIIMIC), aprovado pela Portaria
D.O 30, de 21 de janeiro de 1971; do Ministro da Indústria e do Comércio.

Art. 2.° As despesas com a execução dêste Decreto serão custeadas
pelos créditos
do Comércio.

orçamentários

próprios

do

Ministério

da

Indústria

e

Art. 3.° mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1971; 150.° da Independência e 83.0 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini sie Moraes

o

anexo mencionado no art.

DECRETO N.o 68. B32 -

19foi publicado no D.

DE 3'Ü DE

JUNHO DE 1971

Promulga o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica entre o Brasü e os
Países Baixos.

O Presidente da República, havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n.s 37, de 2 de junho de 1971,
o Acõrdo Básico de Cooperação Técnica concluído entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos Paises Baixos, e assinado no Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1969;
E havendo o referido Acôrdc, em
conformidade com o seu artigo VllI.
parágrafo 2.°, entrado em 'vigor no
dia 14 de junho de 1971;
Decreta que o Acôrdo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 30 de junho de 1971;
150.0 da Iudependência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

M ano Gibson Barboza

o

Acõrdo mencionado no presen-

te decreto foi publicado no D. O.
de 1-7-71.

DECRETO

N9

O. de 2-7-71.

68.833 -

JUNHO DE

DE

30

DE

1971

Autorização para funcionamento
aa
Faculdade de Direito de Olinda, PE.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o arttgo 81 item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
!::l de setembro de 1969. tendo em vista
o que consta do Processo nc CFE 699 de 1'969, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o runcionamento da Faculdade de Direito de
Olínda, mantida pela Associação do
Ensino Superior de Olinda - AESO,
sediada em Olinda, Estado de Pernambuco.
Art. 2º mste Decreto entrara em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 30 de junnc ·:,e B'll;
150º da. Independência e 8307 da.
República.
EMÍLIO G.

MÊDrcI

Jarbas G. Passarinho
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A
AERONAUTICA -

Ver Fôrças Ar-

madas e crédito.
AEROPORTO DE BRASíLIA -

Ad-

ministração - Regulamento. (Decreto nv 68.981, de 23-7-71).
ALFANDEGA

DE SALVADORProrrogação de prazo. (Decreto número '68.938, de 16-7-71).

B
BANDEIRA
República.
6-8-11) .

Vice-Presidente da
(Decreto nc 69.026, de

BENS - Confisco - Alberto Vicente
Carícia. (Decreto nv 69.129, de 26
de agôsto de 197<1>.
- Confisco - Sebastião Ferreira de
Lima. (Decreto nv 69.130, de 26 de
agôstc de 1971).
- Confisco
Aldívíno Antônio
Enéias. (Decreto nv '69.131, de 26de agôsto de 19"7'1).

c
CAIXA ECONôMICA FEDERAL -

Estatutos -

Alteração -

Itens 4.1

e 4.4. (Decreto no 69.006, de 4 de
agôsto de 1971).
CAMPANHA NACIONAL DO LIVRO

Extinção. (Decreto nc '()9r.270,
de 23-9-11).
CIl1:NCIA - Empréstimo externo
FNDCT. (Decreto nv 169.060, de 12
de agôsto de 1971).

CINEMA - Autoria Nacional - Alteração - Art. 19, (Decreto número :69.1061, de 2-9-71).
CôDIGO BRASILEIRO DO AR Zona
Proteção aos Aeródromos.
Regulamentação. (Decreto número 68.920, de 15-7-71).
CóDIGO NACIONAL DO TRANSITO - Alteração Art. 122.
(Decreto no 69 Al99, de 19-8-71).
CONSULADOS - Ver Relações Exteriores.
CRJ'lDITO ESPECIAL E COMUNICAlÇõES - Reabertura.
(Decreto
no 68.947-, de 19-7-71).
CRÉDITO SUPLEMENTAR Ver,
também, Fôrças Armadas.
AGRICULTURA - Refôrço de dotações . (Decreto nv '68.945, de 19 de
julho de 19'71).
CAMARA DOS DEPUTADOS - Refôrça de dotações. (Decreto número '69.242, de 21-9-71).
COMUNICAÇÕES - Refôrço de dotação. (Decreto nc 69.284, de 24 de
setembro de 1971).

de

E
EDUCAÇÃO E CULTURA - Departamento de Administração. (Decreto nv 68.900, de 12-7-71).
- Departamento de Assuntos Culturais. (Decreto nv 69:.2·48, de 21 de
setembro de 1971).
Divisão de Segurança. (Decreto
nc -68.997, de 3-8-71).
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M

F
FAZENDA - Receita Federal. (Decreto nv 69.196, de 14-9-71).
INDúSTRIA E COMÉRCIO - Gabi-

nete do Ministro. (Decreto número

69.244, de 21-9-71).

-

Gabinete do Ministro.
n? 69.249, de 21-9-71) .

(Decreto

MIN.IlcS E ENERGIA -

DNPM. (Decreto nv '6'8.902, de 12-7-71).
- MiM,E - Refôrço de dotação. (De'ereto nv 68.872, de 5-7-71).
- Vártas Umidades. (Decreto número 69.003, de 3-8-71).

p

I
INTERIOR - DNOS - Retificação.
(Decreto nc 68.901, de 12-7-71).
_ Fundação Nacional do índio. (Decreto nv 68.914, de 19-7-71).

J
JUSTIÇA - DIN. (Decreto número
69.076, de 16-8-71).

-

Inspetoria Geral

de

Finanças.

(Decreto no 69.198, de 14-9-71).
_ Justiça do Distrito Federal e dos
'I'errítórlos. (Decreto nv 168.941, de
19-7-71) .

-

Justiça Militar. (Decreto número
69.285, de 24-9-71).

-

-

Ministério Público. (Decreto número 69.252, de 21-9-71).

Ministério Público. (Decreto nú-'
mero 68.948, de 19-7-71).

-

Secretaria Geral.
(Decreto número 69-.286, de 24-9-'11).
Tribunal Federal de Recursos.
(Decreto nv 69.00Z, de 3-8-'71).
Tribunais Regionais Eleitorais.
(Decreto no 69.243, de 21-9-71).
Tribunal Regíonaâ do Trabalho
- '1fJ-. (Decreto nv 69.283, de 24 de
setembro de 1971).
'I'ríbunal Regional do Trabalho
2'.'-. (Decreto n?69 .'250, de 21 de
setembro de 1971).
Tribunal Regional do Trabalho, 5~.
(Decreto nc 69.1-9'1, de 14-9-7.1).
Trtbunal Superior Eleitoral. (De-ereto nc 68.949, de 1-9-7-'11).
Trtbunal Superior Eleitoral. (Decreto no 68.998, de 3-8-71).
Tribunal Superior do Trabalho.
(Decreto nv Q9.Q77, de 16-8-71).

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
GERkL - GODEBRAS. (Decreto
n?68.903, de 12-'7-7'1).
- Diversas unidades. (Decreto número 69.109, de 23-8-71).
- Encargos Gerais da União. (Decreto ns 69.000, de 3-8-71).
- Encargos Gerais da União (Decreto nv 69.0>1'8, de 4-8-71).
- Encargos Gerais da União. (Decreto nv '69.157, de 1-9-71).
- Encargos Gerais da Untâo - Retdrícaçâo . (Decreto nv 69.160, de
Q-9-71) •

PRESIDJ':NCIA DA REPnBLlCA

Conselho de Segurança Nacional.
(Decreto nc 69. {l04, de 3-8-'H).
- Escola Superior de Guerra. (De-ereto nv 68.982, de 26-7-71).
- Gabinete. (Decreto n'? 69.()59, de
12-8-71) .

R
RELAlCCElS EXTERIORES - Intercâmbio Cultural. (Decreta número
69.001, de 3-8-7,1).
- Refôrço de dotação. (Decreto número 69.251, de 21-9-71).
- Refôrço de dotações. (Decreto número 69,.254, de 21-9-71).

s
SAúDE - Secretaria de Assistência
,Médica.
(Decreto nc 69.241, de
21-9-71) .

T
TRJAiBALHO E PREVIDl'l!'lCIA

NACIONAL
Diversas unidades.
(Decreto nv 69.253, de 21-S'-n).
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TRANSPORTES - DNER.
n? 68.971, de 23-7-71).

(Decreto

~

Secretaria Geral. (Decreto número 68.971, de 2·2-7-70.
DRAWBACK - Regulamento. (Decreto n" 68.904, de 12-7-71).
ver Ensino.
ELETROBRAS Estautos _ Alteração - Art. 59, 69, 10 e 35. (Decreto nv 69.154, de 1-9-71).

EDUOAÇÃO -

EMBAIXADAS -

ver Relações Exte-

riores ,
EJMPRÉST.ITVIO EXT'ERNO -

Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cien-tifico e Tecnológico" (Decreto número 6'9.060, de 12-8-71).

ENERGIA ELÉTRICA - Aproveitamento hidráulico Chopiusánho.
(Decreto no '69.18'5, de 13-9-70.

-

Brasileira de Energia Elétrica Linho de Transmissão - Itambi a
Itaborai. (Decreto no 69.072, de
10-8,7,1) .
- Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão
Anicuns.
(Decreto nc 69.070, de 16-8-7U.
~ Centrais Elétricas de Goiás Linha de transmissão - Aurflândia
a Cachoeira de Goiás. (Decreto número 69.071, de 16-8-71).
Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão Guapó a
Campestre de Goiás. (Decreto número 69.218, de 17-9-71)"
~ Centrais Elétricas de Goiás ~ Linha de transmissão - Usina Ribei-.
rão Grande a 'I'ocantdnópclís . «coereto nc 68.967, de 22-7-71).

Espírito santo Centrais Bléb-Ioas.
Concessão Guarapari . (De-·
ereto no 6g..256, de 22-9-71).
- Espírito Santo Centrais Elétricas:
- Construção Guaraparl (Decreto nv 69.257, de 22-9-71) .
- Espírito Santo Centrais Elétricas
- Linha de transmissão - Guarapari (Decreto nv 69.255, oe
22-9-71) .

-

-Fôrça e Luz Coronel Vivida
trransrerencta Coronel Vivida
Decreto n- 68.871, de 5-7-71).
-

-- Furnas - Linha de transrmssâo
- AJraraquara a Campinas - (Decreto n- 69.036, de 9-8-71).
-

-

Centrais Elétricas de Minas Gerais
- Aproveitamento hídroelétrtco
Revogação. (Decreto nv 69.259, de
22-9-7J) .
Centrais Elétricas de Minas Gerais
Revogação de decreto. (Decreto
nc 69-.2-20, de 17-9-71).

-

Centrais Elétricas do Sul do Brasil
- Linha de transmissão - Farroupilha a Pôrtc Alegre. (Decreto número 68.9.66, de 22-7-71) "
- CESCE-L - Incorporação. (Decreto nv 69.222, de 20-9-71).
-

ELETROBRAS - Estatutos - Alteração. (Decreto nc 69.154, de 1
de setembro de 19,71).

Furnas -

Linha de transmissão

-

Araraquara-Pccos de Caldas (Decreto nv 69.217, de 17-9-71).
-

'Furnas _ Linha de transmissão
- Cachoeira Paulista a Nova liSUÇU
-" (Decreto nv 68.863, de 5-7-'11).

-

-

-

Fôrça e Luz de Minas Gerais Linha de transmissão - ttaointo a
"Nova Lima (Decreta no 68.86$, de
5-7-71) .

Furnas - Linha de transmissão
Campinas a -Cachoeira Paulista
Decreto nv 69.202, de 15-9-71).

Furnas - Linha de transmissão
- Campinas a Guarulhos (Decreto no 68.862, de 5-7-7.1).

-

Furnas - Linha de transmissão
Goiânia a Brasília (Decreto

n? 68.959, de 20-7-71) .

Construção de subesta(Decreto n"
69.069, de 10-8-71).
- Furnas - Linha. de transmissão
- !Poços de Caldas a Cachoeira
Paulista _ (Decreto nv 69.203, de
15-9-71) .
_ Furnas ~ Linha de transmissão
- Poços de Caldas a Campinas (Decreto nv 68.861, de 5-7-71) •
_ Furnas - Linha de transmissão
- 'pupacíguara a. Itumbíara
(Decreto no 68.864, de 5-7-71).
_ Hidrelétrica de S. Francisco
ampliação ;de faixa de terra
{:Decreto nv 69.219, de 17-9-71).
- Hídrelétríca do S. Francisco Linha de transmissão - Angelím
a Garanhuns - (Decreto nv 69.221,
de 17-9-71).
-

Furnas -

cão -

.Itumbíara -
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Hidro Elétrica do S. Francisco -

Linha de

transmissão -

a 'Rio Largo - (Decreto n? 68.870,
de 5-7-71).
-.. Him'o Elétrica do S. Francisca -

Linha de

transmissão -

-

Capela

Igaraçu

-

_

Light -

Linha de transmissão

Louveíra a Vinhedo _

(Decreto nv

Educa-ção i"ísica -

Con-

Espírito Santo -

(De-

Paulista de Fôrça e Luz -

Linha

Ciências Administrativas - Funcionamento - Ijui _ (Decreto nv
68.973, de 23-7-71).

-

Ciências Administrativas - Funcionamento - .Joínvíjle - (Decreto n? 68.892, de 8-7-71).

-

Ciências Contábeis e de Administração de Emprêsas - Guanabara.
(Decreto nv 68.887, de 8-7-71).

-

Ciências e Letras - Amparo. (Decreto nc 69.280. de 24-9-71).

-

Ciências Econômicas - Funcionamento - Guanabara. (Decreto ..
nv 69.126, de 25-8-71) .

-

Ciências Econômicas Piracicaba. (Decreto nv 68.980, de 23-7-71),

Regulamento do

-

Ciências Sociais S. Judas Tadeu
- São Paulo. (Decreto nv 68.916,
de 13-7-71).

campanne "Nacional do

-

Paulista de Fôrça e Luz -

Linha

de transmissão - Campinas a S\1maré - (Decrete nv 63.968, de
22-7-71) .

-

Siderúrgica. Nacional - Captação
de Aguas - Volta Redonda - (Deereto nv 69.068, de 16-8-71).
EN1NDADES FILANTRóPICAS
Alteração do Decreto nv 1.117, de
1-6-62 - - Art. 4'1 - (Decreto nv
69.261, de 22-9-71).
.EXPORTAÇão Manufaturados

Regulamento -

(Decreto nv G9.282,

de 24-9-71),

EXP,oRTAÇi,"O

~.

"dra'wback" de 12-7-71).
ENSIIN O -

Livro-Extinção de 23-9-71).

-

-

«oecretc no 68.904,

Direito

-

Funcionamento -

Ara-

çatuba.. (Decreto nv 67.165, de 6 de

(Decreto nv 69.270

setembro de 1971).

Congressos científicos e competições ~ Normas (Decreto nv

-

Direito - Funcionamento - Olinda. (Decreto nv 68.833, de 30-6-71).

69.'053, de 11-8-71).

-

Direito
Reconhecimento
Barra Mansa. (Decreto nv 69.039,
de 9-8-71).

-

Engenharia - Cursos - Barretos.
(Decreto n" 68.994, de 29-7-71).

-

Engenharia - Cursos - Santos.
(Decreto n? 69.035, de 9-8-71).

CUl'SOS Superiores de Graduação

- .Ccncurso vestibular - (Decreto nv 68.908, de 13-7-71).
.
Geociências -

Pesquisas -

cação dos recursos 68.925, de 15-7-71),

-

Bennett - Cursos - Guanabara
(Decreto nv 68.834, de 1-7-71).

-

de transmissão - Barretos aS.
José do Rio ,Preto _" (Decreto nv
68.969, de 22-7-71).

-

de

Técnica Federal Celso Buckow
Cursos
(Decreto nv 68.954, de
20-7-71) .

ereto n" 69.186, de 13-9-71).
-

69.995,

Faculdades

Luz e Fôrça Santa Maria -

cessão -

S. Caetano do
nv

Música do Espírito Santo - (::\.1.Tscs - Vitória - (Decreto nv 39.032,
de 17-8-71) .

68.973, de 23-7-71) .

-

Educação FíSIca - Porto Alegre
(Decreto nv 69 019, de 4-8-71).

Sul
CoDec;reto
29-7-71).

(Decreto n'' 68.'860, de 5-7-71).

-

-

-

_ Light - Linha de transmissão Barra Mansa _ (Decreto nc 69.205,
de 15-9-71).

_

EXECUTIVO

(Decreto nv
-

TV Educativa -Estatuto -

teração -

Art. 99 -

ApliAl-

(Decreto nv

69.D38, de 9-8-71).
Escolas

Educação Física. - Muzambinho .
~ (Decreto nv 68.999, de 3-8-71).

-

Educação Funcionamento
Araraquara.. (Decreto no 69.229, de
21-9-71) .
_ Educação Fisica - Cursos - Piracicaba. (Decreto nv 68.923, de 15
de julho de 1971).
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-

Educação Física - Funcionamento - Sorocaba , (Decreto nc 68.977,
de 23-7-71).
- Filosofia - Cursos - Guarulhos.
(Decreto nv 69.120, de 24-8-71).
.- Filosofia - Cursos - Guarulhos ,
(Decreto nv 69.128, de 26-8-71).

-

-

-

Filosofia - Cursos - Ituverava.
(Decreto nv 69.058, de 12-8-71).

-

Filosofia - Curso - Lins. (Decreto nc 68.891, de 8-7-71).

-

Filosofia - Curso - Marília. (Decreto n- 69.125, de 25-8-71).

-

-

Filosofia - Cursos - Paraíba de
Sul. (Decreto n' 69.230, de 21-9-71).

-

-

Filosofia - Curso - Piracicaba.
(Decreto nv 68.979, de 23-7-71).

-

Filosofia - Cursos.
Ribeirão
Preto. (Decreto nc 69.153, de 31 de
agôsto de 1971).
- Filosofia - Curso - S. José do
Rio Preto. (Decreto no 68.856, de
5-7-71) .
- Filosofia - Cursos
S. Paulo.
(Decreto no 68.855, de 2-7-71).
-

Filosofia
Funcionamento
São Paulo. (Decreto nc 68.915, de
13-7-71) .
- Medicina Bragança Paulista.
(Decreto no 69.274, de 23-9-71).

-

-

-

-

-

Psicologia da PUC - Reconhecimenta - São Paulo. (Decreto ....
nv 69.093, de 18-8-71).

-

-

Serviço Social - Reconhecimento
- Maceió. (Decreto nv 69.057, de
12-8-71) .

-

Universidades

Católica Curso Campinas.
(Decreto no 69.022, de 5-8-71).
- Católica - Alteração de nome
Goiás. (Decreto nv 68.917, de 14
de julho de 1971).
- Educação Física - Passo Fundo.
(Decreto nv 68.857, de 5-7-71).
-

-

ESCOLAS -

-

Federal de Pernambuco - Quadro
único - Alteração. (Decreto ....
nv 69.097, de 18-8-71).

-

Federal de Pernambuco
Rcdi;:;cargo. (Decreto
nc 68.829, de 30-6-71).

-

trf butcão de

Federal de Pernambuco - Redistribuição de Cargo. (Decreto 69.181,
de 9-9-71).
Federal de Pernambuco - Redistribuição de cargo. (Decreto 68.829,
de 30-6-71) .
Federal de São Paulo Cursos
- São Carlos. (Decreto ne 69.207,
de 15-9-71).
Federal de Ouro Preto
Administração Superior. (Decreto .....
nc 69.158, de 1-9-71).
Federal do Pará
Quadro do
Pessoal - Alteração. (Decreto ....
nc 68.888, de 8-7-71).
Federal do Rio de Janeiro - Cursos . .(Decreto nv 69.166, de 8 de
setembro de 1971).
Federal do Rio de Janeiro - Disponibilidade
Aoroveitamento .
(Decreto nv 69.190, de 14-9-71).
- Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de cargo. (Decreto ..
nv 68.830, de 30-6-71):
Federal do Rio de Janeiro -- Redistribuição de cargo (Decreto n.c
69.180, de 9-9-71).
Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de cargo (Decreto n.c
69.214, de 17-9-71).
Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de cargo (Decreto n.?
69.215, de 17-9-71).
Federal do Rio Grande do Norte
- Alteração do Quadro do Pessoal
(Decreto n." 69.005, de 3-8-71).
Federal Rural do Rio de Janeiro
- Redistribuição de cargo (Decreto n.c 69.049, de 11-8-71).
ver Ensino

À Suíça S. A. - Aumento de capital (Decreto nc 69.028, de 9 de
agôsto de 1971).
Aquisição de terrenos - Decreto
n.v 68.931 de 16-7-71).
Assurance Generales de Franco
(Decreto n.v 68.896, de 9-7--71).
Commercâaâ Union Assurance
Cancelamento (Decreto n.c 69.171,
de 9-9-71).
Imóvel - Guanabara - (Decreto
n.e 68.878, de 6-7-71).
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Insurance of North

America-

-

-

Plano Geral.

(Decreto

de 8-7-71).

69.269, de 23-9-71).

-

EXECUTIVO

L'Union des Assurances de Paris
Aumento de Capital (Decreto n.v

-

n.c

B8.894,

Etapas, Rações 2.0 semestre.
(Decreto n.o 68.875, de 5-7-11).

69.234, de 21-9-71).

-

North Britsh and Mercantile Insurance - Cancelamento <Decreto
u.o 69.172, de 9-9-71).

-

Operação em águas brasileiras
Autorização (Decreto n.v G8.876 de
6-7 -71) .

-

-

Operação em águas brasileiras
Autorização.
(Decreto n.c 68.&95,
de 8-7-71).
(Decreto

n.c

-

15-7-71) .

Operação em águas brasileiras
Autorização.
de 28-7-71) ..

(Decreto n.c

Operação em águas brasileiras ~
Autorização. (Decreto n.v 69.061,
Royal Insurance -

Corpo do Pessoal Graduado da
Aeronáutica - Regulamento. (Decreto n.v 68.951, de 19-7-71).
- Crédito suplementar.
- Refõrço . de dotações. (Decreto 11.9

G1:l.989,

de 13-3-71).

-

Aumento de

68.946, de 19-7-71).

-

'I'he Coca Cola - Funcionamento.
(Decreto n.c 68.893, de 8-7-71).
- The Líverpool Globe Insurance Aumento de capital. (Decreto n,o

-

69.040, de 9-8-71).

The Motor Union Insurance
Aumento de capital. (Decreto no
69.233, de 21-9-71).

'I'he 'I'okto l\I.Iiarine and Fite
Aumento de capital. (Decreto n.s
69.051, de 11-8-71).
- The Yasuda Fire - Aumento de
capital. (Decreto u.c 69.232, de 21
de setembro de 1971).
- U. A. of Brazil - Funcionamento. (Decreto n.c 68.897, de '9-7-71).
- 'Warner Bras - Funcionamento.
(Decreto n.c 69.167, de 8-9-71).
EXÉRCITO - ver Fôrças Armadas e
Crédito.
-

FACULDADES - ver Ensino.
F'ORÇAS ARMADAS - Convocação
para o 'Serviço Militar.

Crédito Suplementar. (Decreto n.c
69.240, de 21-9-71).

-

-

Crédito Suplementar. (Decreto 11.'"
69.075, de 16-8-71).

(Decreto n.c 69.041, de 9
de agôsto de 1971).

capital.

-

Código Brasileiro do Ar - Zona
de Proteção dos Aeródromos - Regulamento. (Decreto n.s 68.820. de
15-7-71) .

tiS. 927.

- Operação em águas brasileiras
Autorização. (Decreto n.v 58.928, de

-

de 5-7-71) .

-

Operação em águas brasileiras -

Autorização.

de 15-7-71).

-

Aeronáutica
- Aeroporto de Brasília - Regulamento. (Decreto n.c 68.981, de 23
de julho de 1971).
- Centro Técnico Aeroespacial
Regulamento. (Decreto U.9 68.874,

Crédito Suplementar. (Decreto n.c
69.240, de 21-9-71).

Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto nv 69.179, de 9-9-71).
- Disponibilidade - Exclusão (Decreto nv <69.012, de 4-8-71) .
- Empresas de Transportes - Delegação de competência (Decreto numero 69.278, de 2,3-9-71).
- Enquadramento (Decreto nc 69.151,
de 31-8-71).

-

Medalha Bartolomeu de Gusmão (Decreto no 68.886, de 6-7-71).
- Proteção ao vôo - Desapropriações
- São Paulo (Decreto nv '68.976, de
23-7-71) .

-

Reclassificação de Cargos - Retirtcação. (Decreto nv 69'.013, de
4-8-71) .

-

Quartel General - Salvador. (Decreto nv 69.211, de 16-9-71).
EXERCITO - Cargo em Comissão Transformação. (Decreto nv B9.078,
de 16--9_71).

-

Colégio Militar - Crla.çau - M a naus. (Decreto no 68.996, de 2-8-71)

íNDICE

-

-

-

Comissão de Promoções - Alteração do Decreto n- 42.251, de 6-9-57
- Art. 35. (Decreto nv 68.985, de
26-7-71)
Diretoria de Admírüstraçáo Financeira - Regulamento. (Decreto
n- 69.290, de 27-9-71).
Diretoria de Contabilidade - Regulamento. (Decreto nc 69.292, de
27-9-71) .
Diretoria Geral de Economia e Finanças Regulamento. (Decreto
nv 69.289, de 27-9-71).
Distribuição em cada Arma
Agôsto. (Decreto nc 69.122, de 25
de agôstc de 1971).
Doação de Imóveis - Niterói. (Decreto nc 69.08'5, de 17-8-71).
Enquadramento Alteração. (Decreto n- ü9'.Oll, de 4-8-71).
Estabelecimento Central de Finanças - Alteração. (Decreto número 69.152, de 31-8-71)'.

Imóvel - Desapropriação
Recife. (Decreto nv 69.010, de 4-8-71).
- Licenciamento de conscritos. (Decreto nv ,69.024, de 6-8-71).
MARINHA - Borda Livre Nacional
- Regulamento. (Decreto número
68.984, de 26-7-71).
- Casas do Marinheiro - Regulamento - Alteração
Art. 4Q.
(Decreto nv 69.Hi8, de 8-9-71)
- Comando de Operações Navais Regulamento - Alteração - Artigos 4Q e 5'1. (Decreto nv 69.043, de
10-8-71) .
- Corpo de Fuzileiros Navais - Reorganização. (Decreto nc 69.287, de
24-9-71 .
- Corpo do Pessoal da Armada
Regulamento - Alteração dos artigos 10, 2&, 35, 75, 92, 96, 98, 122
e 171. (Decreto n? 69.288, de 24 de
setembro de 1971).
Diretoria do Pessoal Míâítar Regulamento. (Decreto nc 69.023 1
de 6-8-71).
- Disponibilidade - Anulação. (Decreto no 69.224, de 21-9'-71).
- Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto ns 69.044, de 10-8-71).
- Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto nv 69.227. de 21-7-71).
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-

Doação de terreno - Caravelas.
(Decreto nc 68.919, de 15-7-71).
- Doação de terreno - Manaus (Decreto nc '68.918, de 15-7-71).
- Enquadramento - Retificação (Decreto n? 68.:926, de 15-7-71).
- Imprensa Naval - Regulamento
(Decreto nc 68.'83,6, de 1-7-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 69.291, de 27-9-71).
- Redistribuição de cargos (Decreto
n° 69.293, de 27-9-71).
FUNCIONARIO - ver Servidor PÚblico.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO - Regulamento Alteração dos arts. 10 e 18. (Decreto no 69.265, de 22-9-71).
HABITACÃO - Limite de financiamenta. - (Decreto nv 69.245, de 21
de setembro de 1971).
HOTEL - Turismo - João Pessoa.
(Decreto nv 68.950, de 19-7-71)
HOSPITAL DE CLíNICAS - Regulamento - Pôrto Alegre. (Decreto
n? 68.9'30, de 16-7-71).
IMPóSTO SOBRE PRODUTOS IN-

DUSTRIALIZADOS - Redução de
alíquotas. (Decreto ne 69.046, de
10.8.71).
IMPOSTO úNICO S()BRE LUBRI-

FICANTES - Redução de alíquotas. (Decreto nv 67.172, de 27 de
agôsto de 1971).
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAI']:

- Regulamento - Alteração do artigo 7'1 (Decreto nv 69.223, de 20 de
setembro de 1971).
JUSTIÇA - Militar - Auditorias da
3" Circunscrição (Decreto nv 69.102,
de 19.8.71).
- Ministério Público - Concurso.
(Decreto nv 68.828, de 29.6.71).
- Ministério Público Federal - Procurador da República - Retificação. (Decreto nv 69.260, de 22 de
setembro de 1971).
LAVRA - Argila - Bírttíba Mirim.
(Decreto nv 69.030, de 9.8.71).
_ Argila - Corumbá de Goiás. (Decreto n- 68.975, de 23.7.71).
- Argila - Moal das Cruzes. (Decreto nv 68.934, de 16.7.71).
- Argila - Poços de Caldas. (Decreto nv 69.136, de 30.8.71).
- Argila - Recife. (Decreto número
68.837, de 1.7.71).
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EXECUTIVO

Recife. (Decreto núme-

-

ro 68.838, de 2.7.71),
_ Argila - Recife. (Decreto número 68.840, de 2.7.71).

Carvão Mineral - Criciuma. (Decreto TI? 69.091, de 18.8.71).

-

Carvão Mineral - Crtcíuma.. (Decreto nv 69.090, de 18.8.71).

-

-

Caulim - Magé. (Decreto número 69.184, de 13.9.71).

-

Caulím - Mazagão . (Decreto número 69.183, de 13.9.71).

-

Chumbo - Boquira . (Decreto número 68.964, de 22.7.71).

-

Argila - Recife. (Decreto númemero 68.867, de 5.7.71).

Argila refratária -

Poços de Cal-

das. (Decreto n- 69.087. de 18 de
agôsto de 1971).
-

-

Argila - Retificação - Suzana.
(Decreto nv 68.869, de 5.7.71).

Argila -

S. Lourenço da Mata.

(Decreto n? 68.841, de 2.7.71).

-

Argila -

S.

Simão.

(Decreto

n' 68.965, de 22.7.71).
-

-

Agalmatolito Onça do Pitanguio (Decreto nv 68.935, de 16 de
julho ae 1971).

Agua Mineral -

Belém. (Decre-

-

Dlatomita - Imbítuba.. (Decreto nv 68.843, de 2.7.71).
- Dolomita - Míracatu. (Decreto
nv 69.092, de 18.8.71).
-

Feldspato Anulação São
Gonçalo. (Decreto nv 68.932, de
16.7.71).
.

-

Feldspato Pinhalzinho .
creto nv 69.176, de 9-9-71).

to nv 68.957, de 20.7.71),
-

-

Agua Mineral - Iretama. (Decreto ns 68.868, de 5.7.71).

Aguas termo-minerais -

Caldas

Novas. (Decreto n" 69.142, de 30
de agôsto de 1971).

-

Bauxita -

Anulação -

Poços de

Caldas. (Decreto nv 69.174, de 9
de setembro de 1971).
-

Bauxita - Anulação - Poços de
Caldas. (Decreto nv 69.175, de 9
de setembro de 1971).

(De-

Feldspato - S. Sebastião da Grama . (Decreto nc 68.960, de 20 de
julho de 1971).
- Ferro - Itabira. (Decreto número
68.933, de 10-7-71).

-

-

Ferro - Retificação - Antonina.
(Decreto nv 68.839, de 2-7-71).

-

Fosforita João Pessoa.
creto nc 69.089, de 18-8-71).

-

Fuorita Morro da Fumaça.
(Decreto nc 69.138, de 30-8-71).

(De-

-

Bauxita. - Caldas. (Decreto número 69.140, de 30.8.71).

-

Gípsita - Ipubi. (Decreto número
69.032, de 9-8-71).

-

Barita - Ibitiara.. (Decreto número 69.031, de 9.8.71).

-

-

Bauxita - Poços de Caldas. (Decreto nv 69.141, de 30.8.71).

Grafita - S. Francisco de Oliveira. (Decreto nc 68.844, de 2 de
julho de 1971).

-

-

Bauxita - Poços de Caldas. (Decreto nv 69.173 de 9.9.71).

Magncsita - Retificação
Brumado (Decreto TI? 69.033, de 9 de
agõsto de 1971) ..

-

Bauxita - Poços de Caldas. (Decreto nv 69.177, de 9.9.71).

~-

Manganês - Caitité . (Decreto número 69.204, de 15-9-71).

-

Calcário Alhandra.
nv 69.137, de 30.8.71).

(Decreto

-

Mármore -- Cachoeira do Itapemirim. (Decreto nv 68.865, de 5 de
julho de 1971).

-

Calcário
Camboríú.
nl' 68.842, de 2.7.71).

(Decreto

-

Mármore _. Curaçâ.. (Decreto número €9.139, a- 30-8-71).

-

Calcário Corumbá de Goiás.
(Decreto nv 68.974, de 23.7.71).

-

Petróleo - Alagoas. (Decreto número 68.936, de 16-7-71).

-

Calcário - Ilhéus. (Decreto número 69.155, de 1. 9.71) .

-

-

Calcário Salto de Pírapora..
(Decreto n- 68.845, de 2.7.71).

Pirofilita Onça do Pitangui ,
(Decreto n? €8.956, de 20-7-71).
- Salgema - Retífícaçâo - Maceió.
(Decreto TI9 69.037, de 9-8-71).

íNDICE REMISSIVO

-

Scheelita - Santa Ana do Mato.
rDe ereto 119 68.958, de 20-7-71).
,- Talco -- Castro. (Decreto número
69.170. de 9-9-71).

-

Tântalo Nazareno. (Decreto
no 69.156, de 1-9-71).
- Vários decretos - Anulação. (Decreto nv 69.178, de 9-9-71).
MANUFATURADOS - ExportaçãoRegulamento. (Decreto nv 69.282,
de 24-9-71) .

MARINHA - Ver Fôrças e Crédito.
MINISTÉRIO PúBLICO - Concurso
- Reg-ulamento. (Decreto número
68.328. de 29-6-71).

'MINISTÉRIOS büco ,
PARQUES -

-

REFORMA AGRARIA - Regulamentação do Decreto-te. nc 1.179, de
6-7-71. (Decreto nc 69.246, de 21
de setembro de 1971)
EXTERIORES Casa
do Brasil em Roma - Revogação.
(Decreto nv 69.258, de 22-9-71).
- Comissão Nacional da Conferência
Interamericana Especializada sobre
a Aplicação da Ciência e da Tecnologia ao Desenvol vimento da
América Latina. ct.ccrcto nv 69.209,

RELAÇõES

de 16-9-71).

-- Consulado Mazatlan (D\,;creto
no 69.200, de 15 de setembro de
1971) .

Ver Serviço PÚ-

-

Ver Reserva.

'PESCA Pesquisas no Nordeste.
(Decreto nc 69.007, de 4-8-71).
- SUDEPE - Alteração do Decreto
nv 68.440, de 29-3-71 - Art. 40;>
(Decreto nc 69.237, de 21-9-71).
PETROBRAS - Lavra .:.- Alagoas.
(Decreto nc 68.936, de 16-7-71).
-

Oleoduto - Cabo Frio.
nv 68.937, de 16-7-,71).
Terminal S.

Sebastião.

nv 69.143, de 30-8-71).

Decreto

3-9-71) .

PREVID1!;NCIA SOCIAL - Entidades
filantrópicas - Alteração - Art. 41?
do Decreto nv 1.117, de 1-6:-62.
(Decreto no 69.261, de 22-9-71).
- Regulamento - Alteração ,- Artigo 107. (Decreto nc 68.877, de

-- Japão -'- Acôrdo Básico de COJ-peração Técnica (Decreto nc 69.003,
de 4 de agõsto de 1971).
-

PROCURADOR DA REPúBLICA
Cargo inicial - Provimento. (Deereto nv 68.828, de 29-6-71).
PRODUTOS AGRíCOLAS - Preços
mínímos - Safra 1971-72. (Decreto
DI? 69.277, de 23-9-71).
- Sorgo Granifero - Classifícacâo .
(Decreto nc 69.279, de 23-9-71).
RADIODIFUSÃO - Fundação Maranhense de TV Educativa. (uecreüo

Países Baixos - Acôrdo - Cncperação Técnica (Decreto nc 68 ~ 832
de 30 de junho de 1971).
j

-

Portugal -

Acôrdo cultural (De ...

ereto nv 62.271, de 23 de setembro
de 1971).

-- .Suécla -

Consulado em Gotemburgo (Decreto no 69.025, d-e 6 de
agôsto de 1971).

RESERVA Araguaia Llnutes
Decreto nc 68.873, de 5-7-71).
-

Araguaia Criação Goiás e
Mato Grosso (Decreto no 69.2$3, de
22-9-71) .

6-7-71) .

PROCURADOR DA JUSTIÇA - 3'
categoria - Provimento do cargo
inicial. (Decreto nv 68.628; de ~9
de junho de 1971).

Convenção - Aviação Civil Internacional (Decreto nc 69.210, de 16
de setembro 1971).

-Estados Unidos - Serviços Cartográficos Alteracão (Decreto nv
63.940, de 1$ de julho de 1071).

(Decreto

PORTO DE SANTOS Desapropriações. (Decreto 119 69.163, de

nv 69.086, de 17-8-71).
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-

Kararaô - Criação - Altamira
(Decreto nc 68.914, de 13· de julho de 1971).

_. Parakanâ Criacâo - Tucuruí
(Decreto nc 68.913, "de 13 ::1-8 julho
de 1971).
- Tijuca - Desapropriação (Decreto ns 69.048, de 11 de agôsto de
1971) .

-- Walmiri - Atroari - Airão (Decreto nv 68.907, de 13 de julho de
1971) .
_.. Xíngu - Alteração de limites (Decreto nc ú8.1909, de 13 de julho de
1971) .
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RODOVIAS - Transporte coletivo de
passageiros - Serviços estaduais e
internaciona-is (Decreto nv 6!:1961,
de 20 de julho de 19'71).

SAFRAS - Gremos - Reestruturação (Decreto nv 69.021 de
5 de
agôsto de 1971).

SALARIO - Atualização
'(Decrete nv 69,943, de

-- Atualização -

julho
19··7-']1).

agôsto (Decreto n?

-

Agricultura - Reclassificação de
Cargos em Comissão (Decreto no
69.105-, de 23 de agôsto de 1971).
- Disponibilidade - Aproveitamento (Decreto nv 69.626, de 21 de setembro de 1971).
- Enquadramento (Decreto n? 69.117..
- Enquadramento - Retificação (Dcde 24 de agôsto de 1971).
ereto nc 68.911, de 13 de julho de·

96.045, de 10 de agôsto de 1971)

-

Atualização to n969.195, de
de 1971).

SAL -

Mossoró -

Utilização de V8,-

tembro de 1971).

Programas de Pesquisas - Comissão Executíva do Sal (Decreto nc
68.983, de 26 de

SAVDE -

julho de 1971).

Hospital de Clínicas' de

Pôrto Alegre -

Estatuto (Decreto

nv 68.930, de 16 de julho de 1S7l).

8:ECAS -

Açude Oacitoré Penteceste (Decreto nc 68.-859', de 5 de
julho de 1971).
- Açude Campo Grande (Decreto nv
69.0ti4, de 13 de agôsto de 1971)_
- Açude Gravatá - Mata Grande
(Decreto nc 6~ .112, de 24 de agõs-

to de 1971).

SERVIÇO PúBLICO -

Enquadramento
Retificação'
(Decreto no 69.116, de 24 de agôsto de 1971).

setembro

ba (Decreto no 69.303, de 29 de se-

-

1971) .

setembro (Decre14 de

Ver, também,
Crédito - Autoria - Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (Decreto nc -/38.992, de 28 de
julho de 1971).
- Cargos e empregos - Elaboração e
registro (Decreto nc 68.991, de 28
de julho de 1971).
-- Metas e Bases para a ação do
Govêrno - Programa de Acompanhamento (Decreto nv 68.993, de
28 de julho de 1971).
- Reformas Administrativa - Comissões ministeriais (Decreto no ü8.885,
de 6 de julho de 1971).
-~ MJ Divisão de Contabihdade
- Extinção (Decreto nv 69.162, de
2 de setembro de 1971)_
- MTP8 Reorganização preliminar (Decreto nv 69.014, de 4 de
agôstc de 19'71)_
- PR - Gabinete do Ministro - Regulamento - Alteração - Arts. I1S.
16 e 17 (Decreto nv 69.247, de 21
de setembro de 1971).

EXECUTIVO

-

IBDF - Redistribuição de cargos
(Decreto nc 69.073, de 16 de agôsto de 1971)_
_.~ IB[)F Redistribuição de Cargos (Decreto nv -/39.0-65, de 13 de agôs-

to de 1971).
-

IBDF - Redistribuição de cargo.
(Decreto n'' 69.297, de 27-9-71).
_ INCRA - Redistribuição de cargo.
(Decreto nv 69.189, de 14-9-71).
- INP - Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 69.164, de 3 de
setembro de 1971).
- INCRA - Redistribuição de cargo.
(Decreto nv 69.225, de 21-9-71).
- Pesca - Redistribuição de cargos_
(Decreto nv 69.191, de 14-9-70.
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 68.882, de 6-7-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nc 69.228, de 21-9-71).
EDUCAÇAO E CULTURA
Inclusão de cargos. (Decreto nv 69.034,
de 9-8-71).

-

Reclassificação de cargo. (Decreto nc 69.118, de 24-8-71).
FAZENDA Cargos em Comissão
- Alteração. (Decreto nc 69.127~
de 26-8-71).

-

Centro de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal - Autonomia Administrativa. (Decreto número 68.924, de 15-7-71).
- Denominação de cargos - Alteração. (Decreto n" 69.127, de 2&
de agôsto de 1971).
- Funções gratificadas
Redistribuição - Retificação
Alteração

íNDICE
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do Decreto nc 64.041, de 31-1-69.
Decreto nc 68.879, de 6-7-71).
JNDúSTRIA E COMJ!;RCIO - funções gratificadas. (Decreto número 68.831, de 30-6-71).
:lNTERIOR -'- DNOCS - Enquadramento .,...- Alteração. (Decreto númemro 69.113, de 24-8-71).
- Território de Rondônia - Pessoal.
(Decreto nl? 69.115, de 24-8-71).
JUSTIÇA - DIN - Reclassificação
de cargo - Retificação. (Decreto
nv 69.201, de 15-9-71).
- Enquadramento-Alteração .. (Decreto n'' 69.104, de 23-8-71).
.- DPF -:- Pessoal. (Decreto número 69.103, de 23-8-71).
.- Redistribuição de cargo - Exclusão. (Decreto no 69.199, de 15-9-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto no 69.276, de 23-9-71).
MINAS E ENERGIA - Cargos em
Comissão - Reclassificação. (Decreto nc 69.921, de. 15-7-71).
- Departamento do Pessoal - Regulamento. (Decreto nc 69.020, de
4-8-71) .
PLANEJAMENTO E
COORDENAÇãO - Enquadramento - Retificação. (Decreto ne 68.859, de 5 de
julho de 1971).
PRESID:BNCIA DA REPúBLICA
AN Enquadramento., (Decreto
no 69.088, de 19-8-71).

-

AN - Funções gratificadas - Extinção. (Decreto nv 68.939, de 16
de julho de 1971).

-

CNEN - Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 69.101, de 19
de agôsto de 1971).

-

CNPq - Redistribuição de cargos.
(Decreto no 69.169, de 8-9-71).

-

DASP Pessoal. (Decreto
mero 68.972, de 22-7-71).

-

DASP - Redistribuição de cargo
Anulação. (Decreto n? 69.067,
de 13-8-71).

-

ENI - Pessoal temporário.
creto nv 69.159, de 1-9-71).

nú-

(De-

RELAÇõES EXTERIORES - Redistribuição de cargos. (Decreto número 69.111, de 24-8-71).

-
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Transporte Auxílio. (Decreto
69.121, de 24-8-71).
SAúDE - Enquadramento - Retificação. (Decreto nl? 68.899, de 12
de julho de 1971).
- Funções gratificadas - Transformação e criação. (Decreto número
69.047, de 11-8-71).
TRABALHO E PREVID:BNCIA SOCIAL - Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nv 68.912, de 13 de
julho de 1971).
- Disponibilidade
Exclusão. (Decreto n? 69.009, de 4-8-71).
- Disponibilidade - Exclusão. (Decreto n- 69.050, de 11-9-71) .
- Disponibilidade - Exclusão. (Decre to nv 69.079, de 17-8-71).
- Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nc 69.187, de 13"':9-71).
- Enquadramento - Exclusão (Decreto nc 69.295, de 27-9-71).
- HSE - Enquadramento - xettncação (Decreto nv 69.264, de 22 de
setembro de 1971).
- HSE e IPASE - Reclassi ncaçao
de funções gratificadas (Decreto
nc 69.063, de 13-8-71).
- INPS Alteração de vários decretos (Decreto no 68.883, de 6 de
julho de 1971).
- INPS - Redistribuição de cargo
(Decreto nv 69.114, de 24-8-71).
- Redistribuição de cargos (Decreto
nv 68.884 de 6,-7-71).
- Redistribuição de cargo (Decreto
nv 69.100, de 19-8-71).
- Redistribuição de cargo (Decreto
nc 69.192, de 14-9-71).
- SAPS - Alteração de decretos
(Decreto nv 69.110. de 24-8-71).
TRANSPORTES
- Cargo em Comissão - Transformação (Decreto no 69.990, de 28
de julho de 1971).
DNER Funções gratificadas
(Decreto nv 69.296, de 27-9-71).
.- DNER - Redistribuição - Anulação (Decreto nv 69.235, de 21 de
setembro de 1971).
- DNER - Redistribuição de cargos (Decreto nv 69.262, de 22-9-71).

ni?
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Enquadramento -
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Al-

teração (Decreto h 969.062, de 13
de agôsto de 1971).
DNER -

Enquadramento -

Re-

-:n.

tificação (Decreto nv 69.238, de

de setembro de 1971).
-

Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto nv 68.846, de 2-7-71).
- Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto n" 68.880, de 6-7-71
- DNPVN - Redistribuição de cargos (Decreto no 69.066, de 13-8-71L
- E. F. Madeira Mamoré
Alte-

Vulcan Material Plástico - Do-.
(Decreto número 68.898, de 9-7-71).

-

míngos e feriados.

TRANSPORTES - Aéreos
Funclonamento - Delegação de podêres. (Decreto nc 69".278, de 23 de
setembro de 1971).
-

Regulamento Geral dos Transportes para as Estradas de Ferro _
Alteração do art. 286. (Decreto
n? 69.212, de 16-9-71).

-

Coletivo interestadual e internacional Regulamento. (Decreto
n'' 68.961, de 20-7-71).

-

RFFSA - Cessão de terreno. (Decreto nl? 69.236, de 21-9-71).

-

RFFSA - Pires do Rio-Brasília.
(Decreto nv 69.188, de 14-9-71).

ração de enquadramento <Decreto
n? 69.055, de 11-8-71).

Enquadramento

Retlflcaçao

(Decreto nv 69.294, de 27-9-71).

-

Grupo de Estudos para Integração
da Política de Transportes -

ministração

de pessoal.

Ad-

(Decreto

n" 68.910, de 13-7-71).
- Redistribuição de cargo. (Decreto
nv 68.881, de 6-7-71).
- Redistribuição de cargos - DNER.
(Decreto nv 68.963, de 22-7-71).
-

EXECUTIVO

TRIGO - Programa de Desenvolvl-.
menta - Colaboradores. (Decreto
nv 68.986, de 27-7-71).
TURISMO - Cessão de terreno João Pessoa. (Decreto no 68.950,
oe 19-7-71).

SUNAMAM Redistribuição de
cargos. (Decreto n? 69.281, de 24
de setembro de 1971).

TECNOLOGIA - Empréstimo Externo - FNDCT-. (Decreto nv 69.060,
de 12-8-7)).
TELECOMUNICAÇÕES
Concessão
- Alagoas. (Decreto nv 69.135, de
30-8-71) •
- Concessão
Muriqui. (Decreto
nv 69.150, de 31-8-71).

Embratel - Conselho Nacional de
Telecomunicações
Sucessão.
(Decreto nv 69.084, de 17-8-71).
- Embratel
Intelsat.. (Decreto
nº 69.083, de 17-8-71).
- Estação de microondas
Pôrto
Alegre. (Decreto nc 68.835, de 1
de julho de 1971).

li
UNIVERSIDADES

Extinção de concessões - Paraná.
(Decreto nv 69.015, de 4-8-71).

-

Radiodifusão com fins educativos
Belo Horizonte. (Decreto número 68.022, de 15-7-71).

TRABALHO - Indústrias Brasileiras
Portela - Funcionamento aos domingos. (Decreto no 69.216, de "17
de setembro de 1971).

ver Ensino.

UTILIDADE PúBLICA - Academia
Paulista de Música S. Paulo.
(Decreto n'' 68.988, de 28-7-71).
-

Ambulatório Evangélico.

(Decreto

no 69.144, de 31-8-71).
-

Associação Beneficente Jesus, Maria, José S. Paulo. (Decreto
nv 69.239, de 21-9-71).

-

Associação Beneficente S. José Cachoeira Paulista. (Decreto número 69.029, de 9-8-71).

-

Associação das Damas de Caridade - Imbituva.. (Decreto n? 68.847,
de 2-7-71) .

-

Associação de Amparo à Maternidade - Petrolina. (Decreto número 69.231, de 21-9-71).

-

Associação de Caridade - S. João
Nepomuceno. (Decreto nv .68.850,
de 2-7-71).

-

Associação de Caridade Hospital
S. João de Meríti . (Decreto numero 208, de 15-9-71).

-

-

-
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Associação de Proteção à Mater(Decreto

-

nídade Carinhanha.
no 68.848, de 2-7-71).

-

Associação do Instituto VocacionaI
Rui Barbosa - Marechal Cândido
Rondon. (Decreto nc 69.080, de
17-8-71) .
- Associação Educativa Imaculada
Conceição Guaxupé , (Decreto
nc 69.182, de 13-9-71).
-

Associação Família de Maria. (Decreto nv 68.905, de 13-7-71).
- Associação Hospital de Caridade tjur. (Decreto n'' 69.145, de 31 de
agôsto de 1971).
- Associação Instrutora Missionária
- Olinda. (Decreto nv 68.952, de
20-7-71) .
.
-

-

Fundação Assistencial da Paraíba
_ Campina Grande. (Decreto número 69.272, de 23-9-71).
- Fundação Educacional Bouchardet
- Visconde do Rio Branco. (Decreto nv 69.016 ,de 4-8-71).
-

Ginásio S. Vicente de Paulo Bom Jesus da Lapa. (Decreto número 69.107, de 23-8-71).
Hospital de Caridade S. Vicente de Paula - Quatiguá. (Decreto nv 69.095, de 18-8-71).
- Hospital S. Antônio - Orlândia..
(Decreto nc 69.147, de 31-8-71).
- Instttuíçâo Pedro Chaves Barcelos
- Pôrto Alegre. (Decreto no 69.089,
de 18-8-71).
-

Casa da Criança - Manaus. (Decreto nc 68.929, de 16-7-71).

-

Casa da Criança -

S. Gonçalo do

-

Sapucaí . (Decreto nc 69.042, de 10
de agôsto de 1971).
-

Casa de Nossa Senhora do Brasil
- Revogação - São Paulo. (Decreto nc 68.942, de 19-7-71).
- Casa de sto. Antônio - Belo Horizonte. (Decreto n? 68.955, de 20
de julho de 1971).
- Casa do Pequeno Polegar - Brasília. (Decreto nv 69\074, de 16
de agõsto de 1971).
-

Colégio Cristo Rei
Presidente
Prudente. (Decreto nv 69.266, de
23-9-71) .
- Centro de Educação Técnica e
Cultural - Recife. (Decreto número 68.889, de 8-7-71).
- Congregação das Franciscanas Filhas da Divina Providência - São
Paulo. (Decreto nv 69.193, de 14
de setembro de 1971).
- Congregação das Servas de N. S.
da Anunciação Ponta Grossa.
(Decreto n'' 69.146, de 31-8-71).
-

Escola de Menores S. Vicente de
Paulo - Antônio Carlos. (Decreto
no 69.106, de 23-8-71).

-

Escola Doméstica Maria Auxiliadora - Cuiabá. (Decreto nv 69.213,
de 16-9-71).
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-

Instituto Beneficente da Anunciad~ 31 de

ção . (Decreto nv 69 .148,
agôsto de 1971) .

Instituto dos Advogados - Brasília. (Decreto nc 69.056, de 11 de
agôsto de 1971).

Lactário N. S. Aparecida - Visconde do Rio Branco. (Decreto
n» 69.133, de 27-8-71).
- Instituto N. S. Lourdes - Guanaabra. (Decreto nv 68.987, de 28
de julho de 1971).
- Lar Bezerra de Menezes - Sorocaba. (Decreto no 68.849, de 2 de
julho de 1971).
- Lar de Meimei Cambuquíra .
(Decreto nº 69.149, de 31-8-71).
- Lar Escola Imaculada Conceição
- Descalvado . (Decreto nv 69.108,
de 23-8-71).
- Lar S. José - Itapira.. (Decreto
n Q 69.081, de 17-8-71).
- Maternidade e Gôta de Leite
Araraquara , (Decreto nc 69.268, de
23-9-71) .
- QAF do Recife. (Decreto número 69.094, de 18-8-71).
- Obra Assistencial e cultural sto.
Antônio do Quitungo - Guanabara. (Decreto nv 69.194, de 14 de
setembro de 1971).
- Obra de Missão Social Casa da
Mãe sem Lar - Guanabara. (Decreto n? 69.052, de 11-8-71).
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Obras Sociais da Paróquia S. Iná-

cio -

-

Santa Casa -

Belo Horizonte. (Decreto nú-

mero 69.027, de 9-8-71).

-

Patronato Agrícola S. José
Erechim. (Decreto nc 69.123, de
25-8-71) .
- Patronato Cel . João Cândido
Patrocínio. (Decreto nv 69.054, de
11-8-71) .
- Patronato de S. Benedito - Pedreiras. (Decreto no 69.096, de 18
de agôsto de 1971).
~ Santa Casa Andradina. (Decreto nv 69.206, de 15-9-71).
- Santa Oas a- Belém. (Decreto
nv 68.890, de 8-7-71).
- Santa Casa - Jtápolia. (Decreto
no 69.124, de 25-8-71).

- Santa Casa no 68.851, de
Palmeiras.
23-9-71) .

Mauá.

(Decreto

Santa Cruz das

(Decreto nc 69.273, de

Santa, Casa S. Vicente de Paulo

Terra Boa. (Decreto nc 69.854,
de 2-7-71).

Pindamonhangaba.

(Decreto nc 68.906, de 13-7-71).

-

Serviço de Assistência S. José
Operário - Campos. (Decreto número 69.267, de 23-9-71).
- Sociedade d05- -Joseleítos de Cristo
- Tucano . (Decreto nc 69.017, de
4-8-71).

-

Sccíedade Hospital N. S.

Pom-

péía - Viadutos. (Decreto número 68.953, de 20-7-71) ~

- Sociedade Protetora Amélia Leite.
(Decreto nc 68.852, de 2-7-71).
- União Operária Piripiríense - Pj -.
rlpirí . (Decreto nv 68.853, de 2 de
julho de 1971).

v

2-7~71).

- Santa Casa -

EXECUTIVO

VETERINARIA - Registro no Conselho. (Decreto nc 69.134, de 27
de agôsto de 1971).
VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA - Bandeira - Insígma , (Decreto nv 69.026, de 6-8-71).
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1 -

Decreto Reservado de 11 de

novembro de 1971 - Modifica
a organização da Fôrça Ter-

restre e .dá outras providências .
69.305 - Decreto de 4
outubro de 1971 lidade pública
Arquidiocesana
lis (ASA), com

3

de

Declara de utia Ação Social
de Florianóposede
Floria-

em

nópolis, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D. O.
de 5 de outubro de 1971 .....
69.306 - Decreto de 4 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e cultura
em favor do Conselho Federal

3

de Cultura, o crédito suplementar de Cr$ 299.100,00, para
refôrço de dotações consigna-

das no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 5 de
outubro de 1971
69.307 - Decreto de 4 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor da
Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 1.126.600,00,
para refõrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 5
de outubro de 1971
69.308 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Declara de utilidade pública a Cruzada de

3

4

Pâçe,

São Sebastião, com sede em
Ponta Grossa, Estado do Paraná. - Publicado no D. O.
de 6 de outubro de 1971
69.309 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Dispõe sôbre alterações no enquadramento de
servidores do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 8 de outubro de 1971 ......
69.310 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Acrescenta parágrafos a..o artigo 39 do Regimento Interno da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
da Fazenda, aprovado pelo Decreto nv 64.136, de 25 de fevereiro de 1969. - Publicado no
D. O. de 6 de outubro de 1971
69.311 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Redistribui cargo, com o respectivo ocupante,
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para o
Ministério da Agricultura. Publicado no D. O. de 6 deoutubro de 1971
69.312 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Aproveita servidor em disponibilidade e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 6 de outubro
de 1971
.
69.313 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Altera o artigo
12 do Regulamento da Meda-

~
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Páçe,

lha Militar aprovado pelo Decreto nv 39'.207, de 22 de maio
de 1956. - Publicado no D. O.
de 6 de outubro de 1911 .....
69.314 - Decreto de 5 de outubro de 1971 - Aprova o Regulamento da Secretaria Geral
do Conselho de Segurança Nacional. - Publicado no D. O.
de 6 de outubro de 1971
69.315 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Redistribui, com
a respectiva ocupante, cargo da
Universidade Federal da Paraíba pala o Miníste.do da Educação e Cultura, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 7 de outubro de 1971

69.316 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Torna sem efeito
redistribuição de funcionaria
da. extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal. Publicado no D. O. de 7 de outubro
de 1971
69.317 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Dispõe eôbre a
exclusão do
enquadramento
aprovado pelo Decreto nv 68.335.
de 10 de março de 1971. de servidor que nêle figurou indevidamente. - Publicado no D. O.
7 de outubro de 1971 ........
69.318 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Aproveita servidor em disponibilidade e dá outras providências. - Publicado no D. Q. de 7 de outubro
de 1971
69.319 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Altera o artigo
23 e seu parágrafo único do
Regulamento dos
Incentivos
Fiscais para o Desenvolvimento Florestal do País. - Publicado no D. O. de 7 de outubro
de 1971
69.320 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - R-egulamenta o
disposto no artigo 56 da Lei
nv 4.870, de 1Q de dezembro de
1965 e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 7 de
outubro de 1971
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69.321 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Dispõe sôbre a
concessão de Prêmios Literários Nacionais criados pela Lei
nv 5.680, de 20 de julho de
1971. - Publicado no D. O. de
7 de outubro de 1971

13

8

69.322 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Autoriza a Universidade da Bahia alienar
imóvel de sua propriedade. Publicado no D. O. de 7 de outubro de 1971

15

69.323 - Decreto de 6 de outubro de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Região Bragantina, em Bragança
Paulista - S. P. - Publicado
no D. O. de 7 de outubro
de 1971

1ó

69.324 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Concede reconhecimento à Universidade Estadual de Londrina, com sede
na cidade de Londrina, na Es
tado do Paraná. - Publicado
no D. O. de 8 de outubro
de 1971

1ó

69.325 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Autoriza o Ministro da Fazenda a contratar
com o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento, empréstimo no valor de US$
45.000.000,00 e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 8 de outubro de 1971 .....

1()

69.326 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$
28.190.000,00 para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 8 e reto no de
13 de outubro de 1971
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69.327 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades supervísíonaís, o crédito suplementar de Cr$ ....
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Paga.

220.120.000,00, para rerôrco de
dotações consignadas no vigente Orçamento. -r- Publicado no D. O. de 8 e reto no de
14 de outubro de 1971
69.328 - Decreto de 7 de 0:ut.ubro de 1971 .,.----. Abre ao Míntstérío dos Transportes, em favor
da secretaria-Geral - Entidades supervisionadas o crédito
suplementar de Cr$ 1.000.000,00
para refôrço de dotação orçamentária consignada no vrgente orçamento. ~ Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1971
69. 329 ~ Decreto de 7 de outubro de 1971 ~ Renova a autorização prevista nos Decretos
ns , 64.399, de 24 de abril de
1969, 65.822, de 8 de dezembro
de 1969 e 66.077, de 15 de janeiro de 1970. ~ Publicado no
D. O. de .8 de outubro de 1971
69.330 ~ Decreto de 7 de outubro de 1971 ~ Abre ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 839.400,00,
para rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. ~ Publicado no D. O.
de 8 de outubro de 1971 .....
69.331 ~ Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 755.000,00 para
refôrço de dotações consignadas no vigente orçamento. Publicado no D. O. de 8 e reto
no de 14 de outubro de 1971 ..
69. 332 ~ Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de várias Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 2.573.300,00
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 8
e reto no de 19 de outubro
de 1971
69.333 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre à Presidência da República, em favor
da Consultoria Geral da República, o crédito suplementar de

18
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20

20

21

22

Pàçe,

Cr$ 22.500.00, para refôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. ~ Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1971
69.334 - Decreto de 7 de nl1t ' 1_
bro de 1971 - Abre à Justiça
do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 787.500,00, para
rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 8 de
outubro de 1971

24

25

69.335 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito
suplementar de Cr$ 7.341.800.00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 8
e reto no de 15 de outubro
de 1971

28

69.336 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério da Justiça o crédito suplementar de Cr$ 1.425.900.00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. ~ Publicado no D. O. de 8
de outubro de 1971

2'1

69.337 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre à Presidência da República, em favor
do serviço Nacional de Informações, o crédito suplementar
de Cr$ 1.200.000,00, para refôrço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. ~ Publicado no D. O. de 8 de outubro de 1971

2~

69.338 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre à Justiça
do Trabalho, em favor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar de ors
12.461.000.00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. -- Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1971

29

fl9.339 - Decreto de 7 de outubro de 1971 ~ Abre à Justiça
do Trabalho, em favor de diversas unidades orcementá-ías.
o crédito suplementar de Cr$
18.571.000.00, para rerõrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1971

32

VI

ATOS Da

Pensa EXECUTIVO

Pág-'l.

Páqs,

69.-340 - Decreto de 7 de outubro de 1971 - Abre à Presidência da República, em favor
da Agência Nacional, o cré-

dito suplementar de Cr$ ....
tacão consignada no vigente
Orçamento. Publicado no
34

os respectivos ocupantes, para
o Quadro de Pessoal - c-arte Especial do Minístérto
da Indústria e do Comércio,

cargos originários da Extinta
Companhia Nacional de NaveCosteira

-

Autarquia

Federal e dá outras providências. - Publicado no D. Q. de
11 de outubro de 1971

36

69.342 - Decreto de 8 de outubro de 1971 - Redistribui, com

o respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial do Ministério da
Indústria e do Comércio, cargo
originário da Extinta Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal
e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 11 de
Outubro de 1971
69.343 - Decreto de 8 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
.
100.000.000,00, para fins que
especifica.
Publicado no
D. O. de 11 de outubro de 1971
69.344 (i.')
Decreto de 8 de
outubro de 1971 - Designa Comissão Nacional para programar e coordenar as comemorações do Sesquíncentenárto da
Independência do Brasil, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 8 de outubro e
republícado no de 14 de outubro de 1971
69.345 - Decreto de 8 de outubro de 1971 - Concede permissão em caráter permanente, à
Companhia Quimica Rhodia
Brasileira, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados

39

Decreto de 11 de outubro de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Geografia do Instituto de Ciências
Humanas da Universidade de
Caxias do Sul - RS. - Publicado no D. O. de 13 de outubro de 1971

40

69.347 -

69.341 - Decreto de 8 de outubro de 1971 - Redistribui, com

gação

39

Decreto de 11 de outubro de 1971 - Altera os Decretos que menciona, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 13 de outubro de 1971

69.346 -

930.000,00, para refôrço de doD. O. de 8 de outubro de 1971

civis e religiosos. - Publicado
no D. O. de 11 de outubro
de 1971

37
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38

69.348 - Decreto de 18 de outubro de 1971 - Publica os índices de atualização monetária
dos salários dos úl Umas 24
(vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei número 5.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 14
de outubro de 1971
69.349 - Decreto de 13 de outubro de 1971 - Suspende, temporàrtamente, a aplicação de
dispositivos do Decreto número 63.378, de 8 de outubro
de 1968, alterado pelo Decreto
nv 67.209, de 16 de setembro de
1970, que regulamenta a Lei de
Promoções dos Oficiais da Ativa da Aeronáutica. - Publicado no D. O. de 14 de outubro de 1971
69.350 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Declara de
uttlídade pública a Associação
Maria Imaculada, com sede no
Estado da Guanabara. - Publicado no D.O. de 15-10-71 ..
69.351 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Paulista de Música, com os
cursos de licenciatura em música, com sede em São Paulo
- S.P. - Publicado no D.O.
de 18-10-71
69.352 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Dispõe sôbre
o emprêgo de Grupos-Tarefa
no Gabinete do Ministro e no
Conselho de Desenvolvimento

40

40

41
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Comercial (CnC) do Ministério da Indústria e do Comércio. - Publicado no D.O. de
15-10-71

Decreto de 14 de outubro de 1971. - Redtstríbuí,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial do Departa..
mento Nacional de Estradas de
Rodagem, cargo originário 'lo
extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 15-10-71 ...........•.
'69.354 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação ou ínstdtuíção
de servição de passagem, imóveis constituídos de terras e
benfeitorias, situados nos municípios de Jundiaí e Baruerl,
no Estada de São Paulo. Publicado no D.O. de 15-10-71
69.355 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Cria e elassifica cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas, no Colégio Pedro n, e dá
outras providências. - Publi-

41

-69.353 -

cado no D.O. de 18-10-71 .....

69.356 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Concede permissão, em caráter permanente, à emprêsa "Brasital Sociedade Anônima para a Indústria e o comércio" para funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos. Publicado no D.O. de 15-10-71
69.357 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Declara de
utilidade pública o Centro de
Integração Emprêsa-Escola CIE-E, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 15-10-71
69.35'8 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Dispõe sôbre a autonomia administrativa e financ-eira assegurada à
Coordenação de Assuntos Internacionais de Agricultura CINGRA, do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 15-10-71

Págs.

Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, o crédito suplementar
de Cr$ 437.00,00, para refôrçc
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no no. de 15-10-71
69.360 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre à Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, o crédito suplementar
de Cr$ 742.600,00, para rerõrçc de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 15-10-71 ....
69.359 -

44

Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre do Ministério do Interior, em favor
do Gabinete do Ministro e da
Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 37.732.000,00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no Is.O,
de 15-10-71
69.362 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério da Educação e Cultura - Entidades Supervísíonadas. em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, o crédito suplementar de Cr$ 104.851.600,00, para
rerõrco de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 15 de outubro de 1971
69.363 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério do Exército, o crédito suplementar de crs
.
300.000.000,00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publica-

46
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69.361 -

43

43

44

4.4,

do no D.O. de 15-10-71

Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério dos Transportes em
favor do Gabinete do Ministro,
secretaria Geral, Inspetoria
Geral de Finanças, Divisão de
Segurança e Informações, Departamento de Administração

69.364 -
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48

52
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Págs.
e Estrada de Ferro Tocantins,
o crédito suplementar de Cr$
7.568.700,00 para refôrço de
dotações consignadas no vi-

gente Orçamento. -

Publica-

no no D.a. de 15-10-71
69.365 - Decreto de 14 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério da Indústria e do Co-

mércio, em favor das Unidades Orçamentárias, o crédito
suplementar de Cr$
1.976.700,00, para rerôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 15--10-71 ..
69.366 - Decreto de 18 de outubro de 1971. - Autorização
para o funcionamento do Curso
de Licenciatura em Matemá-

54

55

tica - 19 ciclo - da Faculdade de Filosofia "Bernardo
Sayão" 00. - Publicado
no D.Q. de 19-10-71
.58
69.367 - Decreto de 18 de outubro de 1971. Revoga o
Decreto no 9.932, de 18 de dezembro de 1912, que concedeu

à emprêsa South American
Mining Company autorização
para funcionar na República
Federativa do Brasil. - Publicado no D.O. de 19-10-71 ..
69.368 - Decreto de 18 de outubro de 1971. - Dispõe sôbre
alteração do enquadramento
de funcionária do Ministério
da Saúde e dá outras providências. - Publicado no D.C.
de 15-10-71
69.369 - Decreto de 18 de outubro de 1971. - Redistribui,
com o respectivo ocupante,
cargo do Departamento Administrativo do Pessoal Civil para
o Ministério da Saúde, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 15-10-71 .....
69.370 - Decreto de 18 de outubro de 1971. - Aprova o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
- Publicado no D.O. de 19 de
outubro de 1971 e republícado no de 21-10-71
69.371 - Decreto de 18 de outubro de 1971.
Autoriza o
funcionamento da Faculdade

58

59

Págs.

de Direito do Instituto Ritter
dos Reis, mantida pela Socledade Universitária Ritter dos
Reis de Canoas - RS. - Publicado no D.O. de 19-10-71.
69.372 - Decreto de 18 de outubro de 1971. - Concede autorização à Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres, para
[iliar-se à Federação Internacional dos Trabalhadores em
Transportes (I'I'F). - Publicado no D. O. de 19 de outubro de 1971
69.373 -Decreto de 18 de outubro de 1971. - Abre ao Govêrno do Distrito Federal, o
crédito suplementar de Cr$ ..
30.000.000,00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 19-10-71
69.374 - Decreto de 19 de outubro de 1971. Inclui na
Parte Especial do Quadro de
Pessoal da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE) cargos de professôres de ensino elementar, com
os respectivos ocupantes, retifica a relação nominal anexa ao Decreto n Q 64.172, de 6
de março de 1969, e dá outras
providências. - Publicado no
0.0. de 20-10-71
69.375 - Decreto de 19 de outubro de 1971. - Redistribui
cargo do Ministério da Agrlcultura para o Departamento
Nacional de Obras Contra as
Sêcas, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
20-10-71

Decreto de 19 de outubro de 1971. - Redistribui,
com o respectivo ocupante,
cargo do Ministério da Agrt-,
cultura para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
20-10-71
69.377 - Decreto de 19 de outubro de 1971. - Altera a elas ..
sificação dos cargos de nível
superior da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca,
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65,
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Páys.

de que trata o Decrete no
61.404, de 26 de .setembro de
1967, e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 21
e retificado no de 25-10-71 ..
G9.378 Decreto de 19 de outubro de 1971. - Redistribui,
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - meRA cargos originários da Extinta
Companhia Nacional de NaveAutarquia
gação Costeira Federal e dá outras providências. - Publicado no D.G. de
20-10-71
69.379 .,....- Decreto de 19 de outubro de 1971. - Autoriza a

68

as

alienação de imóveis da Universida-de Federal de Santa
Catarina e dá outras providências ..- Publicado no D.O.

de 20-10-71
69.380 - Decreto de 19 de outubro de 1971. Autoriza-

ção para funcionamento dos
cursos de Economia e Administração da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração de
Campo Grande, MT. - Publicado no D.O. de 20-10-71
69.381 - Decreto de 19 de outubro de 1971. - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sôbre os terrenos que menciona. - Publicação no D.O.
de 20-10-71

Decreto de 19 de outubro de 1971. - Regulamenta
a Lei no 5.708, de 4 de outubro de 1971, que dispõe sõbre
a concessão de gratificação
pela participação em órgãos de
de deliberação coletiva.
Publicado no D.O. de 20-10-71
69.383 - Decreto de 19 de outubro de 1971. - Abre crédito
suplementar aos Engargos Gerais da União, no valor de Crg
19.000.000,00, para refôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. Publicado no
de 20-10-71

Decreto de 20 de outubro de 1971. - Concede à

69.384 -

74.

Decreto de 20 de outubro de 1971. - Declara a
cessação da exploração de serviços de energia elétrica, outorga concessão à Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A.
e dá outras .provídênclas. publicado no D.O. de 21-10-71

75

Decreto de 20 de outubro de 1971. - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas destinadas à bacia de acumulação do aproveitamento da
'energia hidráulica de um trecho do Rio Paranaíba, denominado Canal de São Simão.
- Publicado no D.O. de 21
de outubro de 1971

76
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74

69.387 -

69

69.388 -

70

7D

69.382 -

D.O.

Mineração Urandi s. A. o direito de lavrar minério de
manganês, no município de
Urandi, Estado da Bahia. Publicado no D.O. de 21-10-71
69.385 - Decreto de 20 de outubro de 1971. - Reconhece
a Faculdade de Direito Norte de Minas, da Fundação
Universidade Norte Mineira,
sediada em Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Publicado no D.O. de 21-10-71
69.386 - Decreto de 20 de outubro de 1971. - Concede à
Mineração Jompe Ltda , o direito de lavrar caullm, no
município de Juquitiba, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 21-10-71 .... ,.

Decreto de 20 de outubro de 1971.
Autoriza
Furnas Centrais Elétricas
S.A., a construir linha de
transmissão e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 21-10-71
69 . 390 - Decreto de 20 de outubro de 1971. Prorroga
pra-zo de concessão para uso
exclusivo. - Publicado no D.O.

69.389 -

71

de 21-10-71
69.391 - Decreto de 21 de ou7~

tubro de 1971. - Revoga o
Decreto que concedeu à emprêsa Btone & Webster Constructíon õo., autorização para
funcionar na República Fe-

76

71
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Pàçs,
derativa do Brasil. - Publicado no D.a. de 22-10-71 .....
7'1
69.392 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Dispõe sôbre

alteração do enquadramento
de servidores do extinto Instituto Brasileiro de Geografia
e. ~sta;tística e dá outras provídêncías .
Publicado no
D.O. de 22-10-71

78

69.393 - Decreto de 21 de outubro de_ 1971. - Promulga a

Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de

Impostos Sôbre o Rendimento
entre o Brasil e Portugal. -

Publicado no

69.394 -

D.a. de 26-10-71

Decreto de 21 de

tubro de 1971. -

73

OU~

Autoriza a

cessão gratuita de imóvel na
Cidade do Recife, Estado de

P;er?aJ?1buco e dá outras providêncías , Publicado no

D.a. de 22-10-71

69.395 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Redistribui
com os respectivos ocupantes:
para o Quadro de Pessoal Parte Especial do Departamento Nacional de Estradas
d.e Rodagem, cargos originárIos. da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal e
do Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras
providências. - Publicado no
D.C. de 22-10-71

78

Pú'jS.
Informações ~ Departamento
de Administração, o crédito
suplementar de Cr$
.
3.746.000,00, para refôrço de
dotações consignadas no vl-.
gente Orçamento. - Publicado no D.a. de 22 e retificado
no de 26-10-71

81

69.399 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério da Justiça, em favor
do Arquivo Nacional, o crédito
suplementar de crs 140.000,00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no 0.0.
de 22-10-71 .

82

69.400 - Decreto de 21 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
o crédito suplementar de CrS
2.977 . 600,00, para
refôrco de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. o. de 22-10-71

33

Decreto de 21 de outubro de 1971 - Retifica o Decreto nc 69.243. de 21 de setembro de 1971, que abre à
Justiça Eleitoral, em favor de
diversos Tribunais Regionais
Eleitorais, o crédito suplementar de Cr$ 736.700,00 - Pubhcado no D. O. de 22-10-71 ..

83

69.402 - Decreto de 21 de outubro de 19"71 - Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União
- Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda - o
crédito suplementar de Cr$ ..
135. 70n. O'ÜO,OO, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O. de 22-10-71

84

690401 -

79

69.396 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Transforma
cargos em comissão e funções
gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde, e dá outras providências.
- Publicado no oo. de 25 e
retificado no de 27-10-71 ....

80

69.397 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Autoriza o
funcionamento da- Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Professor Luiz Pardini"
- São Paulo. - Publicado no
Ir.O, de 22-10-71

80

69.398 - Decreto de 21 de outubro de 1971. - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor do Gabinete do Ministro, Divisão de Segurança e

EXECUTIVO

69.403 - Decreto de 21 de outubro de 19-71 - Abre ao Ministério da Justiça o crédito suplementaF de Cr$ 768.900,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento
- Publicado no D. O. de 22 de
outubro de 1971
69.404 - Decreto de 21 de outubro de 1971 - Abre ao subanexo Encargos Financeiros da
União com os Estados, Distrito
Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda. o crédito su-

85
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plementar de
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4.137. OOO,DO

para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 22
de outubro de 1971
69.405 - Decreto de 21 de outubro de 1971 _.- Abre ao Ministério do Interior, em favor da,
secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas o crédito suplementar de Crg 3.337.(DO,'Ü'O,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de
22 de outubr-o de 1971

85

87

69.406 - Decreto de 22 de oububro de 1971 - Autoriza a reversão de terreno à Prefeitura
Mumcipal de Peixe, sio Esta-

do de Goiás -

Publicado

l10

D. O. de 25-10-71

Decreto de 22 de outubro de 1971 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno situado
à Rua Espirito Santo n? 998,
constituído pelos lotes TIS. 13
e 15 do Quarteirão nv 18 da 3'"
Seção Urbana, em Belo Horizonte, Estado de' Minas Gel-ais, necessário à construção
da Estação Central de Telex
daquela Cidade e instalação de
outros equipamentos indispensáveis ao Sistema Nacional de
Telecomunicações - Publicado
no D. O. de 25-10-71

88

69.407 -

Decreto de 22 de outubro de 1971 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Arquitetura
e
Urbanismo,
mantida pela Sociedade Umversitária "Silva e Souza", no
Estado da Gunaabara - Publicado no D .o. de 25-10-71.
'69.409 - Decreto de 22 de outubro de 1971 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceita-r doação de terreno
feita pela Prefeitura Municipal de Sasrta Maria, Estado do
Rio Grande do Sul, para o fim
que especifica - Publicado no
D. O. de 25-10-71
;69.410 -- Decreto de 22 de outubro de 1971 - Autoriza funcionamento da Escola de Educação Física de Uberlândía, da
Autarquia
Educacional
de
Uberlàndia, no Estado de Mi-

39

',69.408 -

89

69

Páy.'i.

nas Gerais - Publicado no D.
O, de 25-10-71
69.411 - Decreto de 22 de outubro de 1971 - Dispõe sõbre a
criação de zona prioritária, para fins de Reforma Agrária,
no Estado do Paraná e de Santa Catarina Publicado no
D. O. de 25-10 e reto 'no de 16
de dezembro de 1971
69.412 - Decreto de 22 de outubro de 1971 - Declara de 111terêsse social, para fins de desa propríacão, área
de terras
no- Estadà do Paraná - Pubhcado no D. O. de 25-10-71 ....
69.413 - Decreto de 22 de outubro de 1971 - Confisca bem
de João José Ferreira e dá outras providências - Publicado
no D. O. de 25-10-71
69.414 - Decreto de 22 de outu-.
de 1971 - Confisca bens de
José Cavalcanti de Albuquerque, domiciliado em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 25-10-71
69.415 - Decreto de 22 de outubro de 1971 - Confisca bens de
José Braz de Sá Nunes Marinho, domiciliado em João Pessoa, Estado da Paraíba, e dá
outros providências - Publicado sio D. O. de 25-10-71 .. ,...
69.416 - Decreto de 23 de outubro de 1971 - Transfere a sede da Academia da Fôrça Aérea para Pirassununga, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 25-10-71
69.417 -- Decreto de 25 de outubro de 1971 - Declara de utilidade pública o Centro João
XXIII, com sede em Nôvo
Hamburgo, Esatdo do Rio
Grande do Sul - Publicado no
D. O. de 26-10-71
69.418 - Decreto de 25 de outubro de 1971 - Autorização para funcionamento dos Cursos
de Zootecnia e de Medicina
Veterinária. da Faculdade de
Medicina Veterinária e Agronomia de
.Iabotdcabal, São
Paulo - Publicado no D. o.
de 26-10-71
69.419 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Declara de utí-

90

90

91

92
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94

94
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Páas.
Iídade pública a Associação de
Caridade de Pouso Alegre, com

sede em Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais - Publicado
D. O. de 27-10-71

95

69.420 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Declara de utaIídade pública a Sociedade
Educadora Beneficente Providência Azul, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 27
de outubro de 1971

98

'.10

69.421 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Reclassifíca 05

cargos de Revisor do Quadro
de Pessoal do Instituto Brasi-

leiro do Café, e dá outras pro-

vidências - Publicado no D.
O. de 29-10-71
69.422 - Decreto de 26 de outu"
bro de 1971 - Abre à Presidência da República, em favor
da Agência Nacional, o crédito suplementar de Cr$
.
530.000,00, para rerôrco de dotações consignadas no vigente
Orçamento ~ Publicado 'ao D.
O. de 27-10-71
69.423 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de crs
180.000,00 para rerôrco de dotação consignada no vigente
Orçamento - Publicado no D.
a. de 27-10 e reto no de 5 de
novembro de 1971
69.424 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Abre à Presidência, em favor do Gabinete
da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar de
cr$ 213.000,00 para rerõrco de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O. de 27-10-71
69.425 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Abre ao Poder
Judiciário, em favor do Supremo Tribunal Federal, o crédito suplementar de Cr$
.
1.005.000,00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D .0. de 27-10-71
69.426 - Decreto de 26 de outubro de 1971 - Abre ao Poder
Judiciário, em favor do Supremo Tribunal Federal. o crédito

96

95

97

98

99

ExECUTIVO

Prlgs.

suplementar de Cr$ 470.000,00
para retôrço de dotações consignadas no vígeerte Orçamento - Publicado no D.a. de 27
de outubro de 1971
69.427 - ])ecreto de 26 de outubro de 1971 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o
crédito suplementar de Cr$ ..
2.750.000,00, para retôrço de
dotações consignadas no vígente Orçamento - Publicado no
D, O. de 27-10-71
69.428 - Decreto de outubro de
1971 - Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal ~ Parte Especial - da Universidade Federal Fluminense - CMEC),
cargo originário da extinta
Companhta Nacional de Navegação Costeira - Autarquia
Federal e dá outras providências - Publicado no D. O. úe
29-10 e reto no de 5-11-71 ..
69.429 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Redistríbuí cargo, com o respectivo ocupante,
para o Ministério da Educação e Cultura ~ dá outras providências - Publicado no D.
O. de 29-10-71
69.430 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a
constituir servidão em faixa
de terra situada nos munícipios de Itabira e Nova Era, Estado de Minas Gerais, destinada à construção de linha de
transmissão de energia elétrica - Publicado no D. O. de
29-10-71 .
69.431 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Torna sem efeito aproveitamento de disponíveis no Departamento Nacional de Estradas de Feno e cessa a disponibilidade dos mesmos - Publicado no D. O. de
1-11-71 .
69.432 - 1Jecreto de 27 de outubro de 1971 - Autoriza o atêr1'0, por Minerações Brasileiras
Reunidas S. A.. de duas áreas
de mar, na costa da Ilha Guaíba, Município de Mangaratíba,
Estado do Rio de Janeiro, bem
como a cessão dos terrenos resultantes, nas condições que

100

101

101

102

102,

104;
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Págs.

Págs.

menciona -

Publicado no D.O.

de 29-10-71

104

~9 .433

- Decreto de 27 de outubro de 1971 - Redistribui, com
os respectivos ocupantes, cara
o Quadro de Pessaol - parte
Especial - do Tribunal Marítimo, cargos originários da extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira - Autarquia Federal, e dá outras providências - Publicado no D .0.
de 1-11-71
69.434 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Torna sem efezto aproveitamento de dísponível no Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Estradas de Ferro - Publicado
no D. O. de 1-11-71
69.435 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Redistribui, com
o respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal Parte
Especial' - do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal CIBDF) , cargo originário da Extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira
_ Autarquia Federal e dá outras providências - Publicado no D. O. de 1-11-71
69 .4313 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Torna sem efeito aproveitamento de díspomveis no Ministério dos Transportes e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 1 de
novembro de 1971
69.437 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Altera o Decreto ns 66.563, de 13 de maio
de 1970, que redistrlbuí servidores para o Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura e dá outras provídêncías -_. Publicado no D.
O. de 1-11-71
69.438 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Altera os Decretos ns. 57.645 e 59.3'3'0-, respectivamente, de 14 de janeiro e 4 de outubro de 1966, que
distribuiram ex-servidores da
Companhia Urbantsadora da
Nova Capital do Brasil (NO··
VACAP), e o Decreto número 63.994, de 16 de janeiro de
1969, que aprovou o enquadramento definitivo do ex-Grupo

:~05

105

106

106

de Trabalho de Brasília (GTB)
e dá outras providências -,Publicado no D. O. de 1-·11-71
69.439 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Retifica o Decreto no 65.619, de 23 de oubro de 1969, que incluiu pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei
nv 4.0:69, de 11 de junho de
1962, no Quadro de Pessoal do
Departamento
Nacional
de
Obras de Saneamento, e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 1-11-71
69.440 - Decreto de 27 de outubro de 1971 - Autoriza o Ministro da Fazenda a negocíar e
contratar com o Fundo de Diversificação da Organização
Internacional do Café (C.Le.)
empréstimo em moeda estrangeira, para o fim que menciona - Publicado no D. O. de
29-10-71 .
69.441 -- JJecreto de 29 de outubro de 1971 - Extingue a Co
missão de Construção Naval da
Marin ha, e dá outras providêncías - Publicado no D.O.
de 1-11-71

108

108

1@

Decreto de 29 de outubro de 1971 - Institui a Comissão Naval Brasileira na Europa, extingue Comissões de

69.442 -

Fiscalização e Recebimento de
Sucmarmos, de Navios Varredores e de Fragatas, sediadas
na Inglaterra e na Alemanha,
e dá outras providênciasPublicado no D. O. de 1-11-71 110
69.443 - Decreto de 29 de outubro de 1971 -- Aprova o Regulamento para o Centro de Munição da Marinha -- Publicado '. .1 0 D. O. de 1-11-71 .....

,07

107

110

69.444 - JJecreto de 29 de outubro de 1971 -- Aprova o Regulamento para a Fábrica de
Artilharia da Marinha - Publicado no D. O. de 1-11-71.
113
69.445 - Decreto de 1ÇI de ncvembro de 1971 - Abre ao Minístérto da Justiça. em f9NOl'
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, o crédito
suplementar de Cr$
.
~58.EO- ,0-0,
para refôrço de
dotações consignadas
no vi-
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PágE.

gente Orçamento -

Publicado

no D. O. de 3-11-71
69.446 - Decreto de 19 de novembro de 1971 - Abre ao Ministério da Fazenda. em favor
do Conselho de Política Aduaneira, O crédito suplementar de
Cr$ 10.000,00, para refôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento - Publicado no D.
o. de 3-11-71
69.447 - Decreto de 19 de novembro de 1971 - Abre à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal Militar. o cré-

dito suplementar de Cr$

116

117

.

570.000,00, para refôrço de do-

tações consignadas no vigente
Orçamento - Publicado no D.

O. de 3-11-71
69.448 - Decreto de 19 de novembrode 1971 - Abre à Jus-

117

tiça do Distrito Federal e cios

Territórios, em favor do Tribuaal de Justiça do Distrito
Federal, o crédito suplementar
de ors 294.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento ~ Publicado
no D.a. de 3 e reto no de5
de novembro de 1971

Decreto de 3 de novembro de 1971 - Autoríza o
funcionamento da Faculdade
de Economia e Administração
"Estácio de Sá", no Estado da
Guanabara, Publicado no
D. O'~ de 4 de novembro de

69.455 -

118

~ Decreto de I'? de novembro de 1971 . .,. . . . Autoriza o
funcionamento do
curso de
Admínístração de Empresas da
Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga - BP. Publicado 'no D. a. de 3-11-71 119
69.450 - Decreto de 1 de novembro de 19'11 Regulamenta o artigo 22 da Lei número 4.024, de 2:(} de dezembro de 1961, e a alínea c do
artigo 40 da Lei 9.54Ü', de 28
de novembro de 1968 e dá outras providências. - 'Publicado no D. O. de 3 de novembro de 1971
,......... 119
69.451 - Decreto de 1'? de novembro de 1971 - Altera disposições do Decreto número
68.80.5, de 25 de junho de 1971
e dá outras providências. Publicado no D. O . de 3 de
novembro de 1971
123
69.45-2 - Decreto de 19 de novembro de 1971 - Concede autorização às firmas Arthur Levy Boat Servíce Inc. e Arthur

69.449

Páa s.

Levy do Brasil Ltda. para operação, em águas brasileiras, da
embarcação "Gulf Sea Horse",
de nacionalidade norte-americana, a serviço da PETROBRAS. - Pub'Icado no D. O.
de 3 de novembro de 1971 .... 125
69.453 - Decreto de 1 de novembro de 1871 - Prorroga o
prazo a que se refere o § 19 do
art. 19 do Decreto nv 69.134,
de 27 de agõsto de 1971. - Publicado no D. O. de 3 de novembro de 1971
125
69.454 ---' Decreto de 1 de novembro de 1971 - Extingue o
Grupo Especial para a Racionalização da Agroindústria Canavleíra do Nordeste GERAN, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 3 de novembro de 1971 .... 126

1971

...•.•....................

126

Decreto de 3 de novembro de 1971 - Aprova avaliação de bens destinados a
Companhia Docas do Pará. Publicado no D. O. de 4 de
novembro de 1971 ... ,...... 126

eg.456 -

Decreto de 3 de novembro de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Ciências Econômicas e Contábeis de Lages, da Fundação
Universitária do Planalto Catarínense, em Lages, Santa
Catarina.
Publicado no
D. O. de 4 de novembro de
1971
..

69'.4.57 -

Decreto de 3 de novembro de 1971 - Retifica a
Parte Permanente do Quadro
de Pessoal do Ministério da
Marinha.
Publicado no
D. O. de 4 e reto no de 9 de
novembro de 1971
69."159 Decreto de 3 de novembro de 1971 - Altera dispositivo do Regulamento para
a Ordem do
Mérito Naval,
aprovado pelo Decreto núme-

1~7

69.458 -

127
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1'0 60.188, de 11 de fevereiro de
1967. Publicado no D. O.
de 4 de novembro de 1971 ....
69.460 - Decreto de 4 de novembro de 1971 - Concede reconhecimento aos CUrsos de
Administração de Emprêsa e de
Administração Púb-ica da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - RS. Publicado no D. O. de 5 de
novembro de 1971
69.461 - Decreto de 4 de novembro de 1971 - Reconhece o
Curso de Ciências (Licenciatura de 19 ciclo) da Faculdade Dom Bosco de Filosofia,
Ciências e Letras, sediada em
São João d'El-Reí, no Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 5 de novembro de 1971
@.462 Decreto de 4 de novembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Humanas da Fundação Universitária de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 5 de novembro de 19'n '"
69.4fY3 Decreto de 4 de novembro de 1971 - Autoriza a
cessão, sob o regime de aforamento, à Fundação Darcy
Vargas, de terrenos que menciona, situados no Estiado da
Guanabara. Publicado no
D. O. de 5 de .novembro de
1971
69 .464 - Decreto de 4 de novembro de 1971
Fixa os
preços mínimos para financiamento ou aquisição de cêra
de carnaúba da produção nacional, da safra 1971-72.
Publicado no D. O. de 5 de novembro de 1971

127

128

12.8

Juta e Malva da Região Amazônica. - Publicado no D. O.
de 5 de novembro de 1971 .. , 131
69.467 - Decreto de 4 de novembro de 1971
Fixa os
preços mínímos para financiamento ou aquisição de mamona, em todo o território nacional. - Publicado no D. O.
de 5 de novembro de 1971 .... 132'
69.468 Decreto de '4 de nonovembro de 1971 - Autoriza o
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) , a alienar o imóvel que menciona. Publicado no D. O. de 5 de
novembro de 1971
133
69.469 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Concede autorização para fmlCiõnar como
emprêsa de energia elétrica a
Companhia de Eletricidade do
Ceará. - Publicado no D.a.
de 9 de novembro de 1971-. .... 133
Decreto de :5 de novembro de 1971 - Outorga à
Companhia Brasileira de Alumínío concessão para o aproveitamento hidráulico de um
trecho do rio Assungui, do
Estado de São Paulo. - Publícado no D. O. de 9 de novembro de 1971
133

69.470 -

128

69.471 -- Decreto de 5 de novembro de 1971 - Renova a

123

129

Decreto de 4 de novembro de 1971
Fixa os
preços mínimos básicos para o
Sísal, da safra de 1972, nos diversos Estados produtores. Publicado no D. O. de 5 de
novembro de 19'71
130
69.466 - Decreto de 4' de novembro de 1971
Fixa os
preços mínimos básicos, relativos à safra de 1912, para a
69.465 -

xv

declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto
número 51. 741, de 22 de fevereiro de 1963, para fins de
desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, da área de terreno necessária à construção do
açude público "Arací", no município de Araci, Estado da
Bahia. - Publicado no D. O.
de 9 de novembro de Uln .... 134-.
Decreto de 5 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada a passagem de alímentadores, na cidade de Presíden te Prudente,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 9 de novembro e reto no de 31 de dezembro de 1971
,.

69.472 -

135,
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Páçs,
Ptígs.
69.473 - Decreto de 5 de noMinistério do Interior, em favembro de 1971 - Declara. de
vor da Secretaria Geral - Enutilidade pública, para fins de
tidades Supervisionadas, o créconstituição de servidão, Uma
dito suplementar de Crê ....
faixa de terra destinada a Pasl.'603.üJO,0il, para retôrço de
sagem de linha de transmía,
dotações consignadas no visão no Distrito Federal.
gente Orçamento. - PublicaPublicado no D. O. de 9 de
do no D. O. de 8 de novemnovembro de 1971
135
bro de 1971
140
69.474 - Decreto de 5 de no69.481 Decreto de 5 de novembro de 1971 - Torna sem
vembro de 1871 Abre ao
efeito o Decreto nv 12.803, de
Ministério do Trabalho e Pre7 de julho de 1943. - Publividência Social em favor da
cado no D. O. de 9- de novemDivisão de Segurança e Inforbro de 1971
136
mações o crédito suplementar
de Cr$ 100.000,00, Para reíôrço
69.475 Decreto de 5 de node dotações consignadas no vivembro de 1971 - Aprova incorporação de emprêaa de en ai-;
gente Orçamento. - Publicado no D. O. de 8 de novemgia elétrica no Estado do Pabro de 1971
141
raná e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 9
69.482 - Decreto de 5 de node novembro de 1971
136
vembro de 1971 Abre ao
Ministério da Fazenda, em fa69.476 Decreto de 5 de novor de diversas unidades orçavembro de 1971
Autoriza
mentárias. o crédito sup emencontratação de operação externá e dá outras provídéntar' de Crg 15.112.000,00, para
cías. - Pub'tcado no D. O.
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. de 8 de novembro de 1971 .. 137
Publicado no D. O. de 8 de
69.477 Decreto de 5 de nonovembro de 1971
142
vembro de 1971 - Declara de
utilidade púb üca, para fins de
69.483 - Decreto de 5 de noconstituição de servidão, uma
vembro de 19'71 Abre ao
faixa de terra destinada a pasMinistério da Educação e Culsagem de linha de transmistura em favor do Departasão no Estado do Ceará. _
mento de Adminísbracão e da
Publicado no D. O. de 9 de
Consultoria Jurídica
crédito
novembro de 1~71
137
suplementar de Crg 1.240.000,00,
para rerôrço de dotações con69.478 - Decreto de 5 de nosignadas no vigente Orçamenvembro de 1971 - Abre a Preto. - Publicado no D. O. de
sidência da Repúb'Ica. em fa8 de novembro de 1971 ...
143
vor do Estado Maior das FÔr_
ças Armadas, o crédito suple69.484 - Decreto de 5 ,de nomentar de Crâ 300.000_00, para
vembro de 1971 - Abre ao
refôrço de dotações consígnn.,
Mín'stérto da Indústria e do
das no vigente Orcamento. _
Comércio, em favor do GabiPUblicado no D. O. de 8 de
nete do Ministro, o crédito
novembro de 1971
:138
suplementar de Cr$ 30.000,00,
para refôrço de dotação con69 .479 Decreto de 5 de nosignada no vigente Orçamenvembro de 19'71
Abre ao
to. - Publicado no D. O. de
Minjstério da Justiça, em fa8 de novembro de 1971
144
vor do Departamento de Polícia Federal, o crédito sup1_ e_
69.48:5 Decreto de 5 de novembro de 1971 - Abre ao
mental' de ors 12.471.700.00,
para refôroo de dotacões con'I'rbunal de Contas da União o
signadas no vigente Orçamencrédito s'mtementar de
.
Cr$ 8~8. 9ÜOn-.~. para refôrço de
to. - Publicado no D. O. de
dotacões conslanadas no vi8 de novembro de 1971
139
gente Orçamento. - Pubttca69.480 Decreto de 5 de nodo no D. O. de 8 de novembro
vembro de 1971 Abre ao
de 1971
145

o
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Figur~m

neste volume os decretos que, expedidos no quarto
trimestre de 1971, foram publicados no "Diário Oficial" até o

último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução figuram no
índice.
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DECRETO RESERVADO N" 1 jliodi/ica

ft

DE

11 DE NOVEMBRO l1E 1971

organização da Fôrça Terrestre e dá outras

DECRETO N9-69.30S -

DE

4

DE OUTUBRO DE

orovtaenctae

1971

Declara de utilidade pública a Açao Social Arquidiocesana de Florianópolis
(ASA)~ com sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando da atrtbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constítuíçâo e atendendo ao que consta do Processo
M. J. 62.182, de 1968, decret-a:

Art. 19 li: declarada de utilidade pública, nos termos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 50.517, de 2 de maio de 1961, a Ação Social

Arquidiocesana de Florianópolis (ASA), com sede em Florianópolis, Estado
de Santa Catarina.
Art. 29 mste Decreto entrará em vigor na data de sua pubjícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 4
República.

de outubro de 1971; 1509 da Independência e 339 da

EMíLIO G. MÉDICI

Attredo Buzaid

DEr.RETO NQ 69.306 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Educa~ão ~ Cultura em favor do Conselho Federal de
Cultura, o crédito einilemetitar de Crs 299.100,00, para retôrçc de dotações consignadas ao vigente orçamento,

o Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item ZII, da Constituição, c da. autorização contida no artigo 69 da Lei
nc 5.628, de 19 de dezembro de 197(;, decreta:

Art. 19 Fica aberto 8,0 Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Conselho Federa1 de Cultura, o crédito suplementar no valor de
, .

4
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Cr$ 299.100,00 (duzentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros), para refôrça de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$
15.00 15.09 -

IvIINISTÊRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Conselho Federal de Cultura

15.09.09-.01.2.02$ -

Admímatraçâo do Conselho

3.1.2. O -

Matéria. de Consumo

.

9.600

3.1.3.0 -3.1.3.1 3.1.3.2 3.1. 4. O -

Serviços de 'Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Di í'frSOS • .

.
.

49.500
230.000
10000

.

Total . . .

29'9.100

Art. 2g Os recursos necersárloa à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárías consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
eis

15.00 - Ml'NIST~RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.09 - Conselho Pederal de Cultura
Atividade - 15.09.09.11.2.027
3.2.1.0 - Subvenções Sociais . .
,
.
Atividade - 15.09.09.11.2.028
4.3.7.0 - Contribuições Diversas
4.3.7.4 - Diversas ....
Atividade - 15.09.09.11.2.029
3.2.1.0 - Subvenções Sociais . .
.

80.000

59.1DO

15ü.oon
29g 100

Total . . .

Art. 3\1 t!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçào, revogarias as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República,
F.MÍLIQ G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis v ellccc

DECRETO

N° 69.307 -

DE 4 DE OUTUBRO DE

1971

Abte ao Minietérío do Planeícnnerdc e Coordenação Geral, em favor da Secretaria Geral -- Entidades Supervisionadas, o credito suplementar âe
Cr$ 1.126.600,00, :JJara retôrço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 31, item !II, da Constituição e da, autorização contida no artigo 6° da
Lei n- 5.623, de 1° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberta ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
em favor da Secretarta Geral _.. Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.12.6.GClO,OO (hum milhão, cento e vinte e seis
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mil e selscentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 23.00, a saber:
Cr$
23.00

1,00

MIN1STE:RIO DO PLANEJAMENTO E

COORDENAÇãO GERAL

23.03
23 03.01

02.2.~l03 -~

sccrctar ía Geral szonadas

Entidades Supervi-

Atividades a Cargo do Instituto de
Planejamento Econômico e Social

3.2.7. O - Diversas 'I'rar-sferêncías Correntes
3.2.7.5 ~ Fundações Instituídas pelo Poder PUblico
01 - Pessoal
07
Contribuições de Previdência Social ...
~OTAL

912.800

213.800
1.126.600

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorr e-ac de
anulação parcial de dotação crçamentárfa consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:

c-s
28.00
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

1,00

'1.126.600

Art. 30 êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrút-ío ,
150~

Brasília, 4 de outubro de Ht71;
República.

da Independência e

83~

da

EMILIO G. MÉDJCI

Aniónio Deitím: Netto
Jaco Paulo aOE: Reis Vello5o

DECRETO N" 69.3)8 -OUTUBRO DE 1971

DE

5

.DE

::t:

j;;..

Art.

2" 1!:ste Decreto entrará em

:,'~~~, vigor na data de sua publicação, re~t':

.vogadas as disposições em rontràrfo.

Declara de u!ilidade p~~blicn a cru-.J!l;! Brasília, 5 de outubro de 1971;
zada de Sao seoaetiõo, com sede
150" da Independência e 83" da
em Ponta Grossa, Estado do pa-;i~~'.:República.
ranci.
t,~::q
EMÍLIO G. MÉDICI
O Presidente da República, usando.d:")
Alfredo Buzala
da atribuição que lhe confere o ar-} i
tígo 81, item lII, da constituiÇã.o.';
e atendendo ao que conste do Pro--:'.1rDECRETO N." 69.309
DE 5 DE
cesso MJ. 55.482, de 1970, decreta: J.~<
OUTUERO DE 1971

h':

Art. 1" E' declarada de ctltíctade ~~:
pública, nos têrmos do artigo }O da .--'Dispõe sôbre alterações no enquadraLei número 91, de 28 de agôsto de
menta de servidores do Minietérío
1935, combinado com o artigo 1" DO
da Agricultura, e dá outras proviRegulamento aprovado pejo Decreto
dências.
número 50.517, de 2 Ie maio de 196i,
a Cruzada de São Sebaetíüo, com sede
o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arem Ponta Grossa, Estado do Paraná.
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tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
ns. 4.069, artigo 23, parágrafo único,
de 11 de junho de 1962; 4.345, artigos
4.°, § 1.0, e 9.°, de 26 de junho de
1964; 4.723, de 9 de julho de 1965;
no Decreto-lei n- 299, de 28 de feve-

reiro de 1967, e o que consta dos

Processos ns. 2.423, e 3.116, de 1971,

do Departamento Administrativo

do

Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, de acôrdo

com as tabelas numéricas e relações
nominais anexas, o enquadramento
do pessoal do Ministério da Agricultura, amparado pelo parágrafo único,
do artigo 23 da Lei TI.O 4.069, de 11
de junho de 1962, aprovado pelo Decreto TI.O 65.878, de 16 de dezembro
de 1969, e modificado pelo de número
67.028, de 10 de agôsto de 1970.

Parágrafo único. As tabelas numéricas que acompanharam os Decretos
ns. 65.878 e 67.028, de 16 de dezembro de 1969 e 10 de agõsto de 1970.
respectivamente, ficam
substituídas
pelas anexas a êste Decreto.
Art. 2° Na execução dêste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições
dos Decretos ns. 65.878 e
67.028, de 16 de dezembro de 1969 e
10 de agôsto de 1970, respectivamente.
Art. 3° âiste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1971;
150° da Independéncta e 83° da
República.

Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1.971;
150<; da Independência e 839 da
Repúblíca ,
EMÍLIO G.

EMÍLIO G. MÉDICI

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis velloso

L. F. Cime Lima

Os anexos mencionados no art.!')
foram publicados no D. O. de 8 de
outubro de 1971.
DECHETO NI? 69.310 OUTUB=:O DE 1971

trgo 81, item lII, da Ccnstdtutçâo, de..
ereta:
Art. 19 O artdgo 99 do Regimento
Interno da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda,
aprovado pelo Decreto nv 64.136. de
25 de fevereiro de 1969 passa a contal' com dois parágrafos assim redte-õce.
"§ 1\,'1. Os programas de trabalho relacionados exclusivamente
com as atividades-fim ou específicas da Inspetoria-Geral de Fi·
nanças. a cargo da Assessoria dEI
Organização, poderão ser executados por Grupos-Tarefa, que atuarác sempre mediante administraçãc por objetivos e por prazo corte e determinado.
§ 2'1. Os Grupos-Tarefa, organtzados pela Assessoria de Organização e oonstituídos por atos do
Inspetor-Geral de Finanças, autorizado pelo Ministro de Estado.
em cada caso, serão integrados
por técnicos e pessoal especialfzadc ou administrativo, mediante
contrato de locação de serviços
ou, quando se tratar de servldor
público. mediante designação p810
Ministro da Fazenda. respeitados,
além dos quantitativos orçamentáríos próprios, os dispositivos lF!gais e regulamentares vigentes."

DE

5

DE

Acrescenta parágrafos ao artigo :}9 dQ
Regimento Interno da InspetoriaGeral de Finanças do Ministério da
F'cú..cnda. aprovado pelo Decreto 17.9
64.136, de 25 de fevereiro de 1969,

o Presidente da República, no use
da atribuição que lhe confere o ar-

DECRETO NQ 69.311
OUTUBRO DE 1971

DE

5

DE

Reàistribui cargo, com o respectivo
ocupante, do Instituto Bmsüeíro ae
Desenvolvimento Florestal, para o
Ministério da Agricultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe contere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artago
99, § 29 , do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1'1 Fica redlatríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Perma-
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nente, do Ministério da Agricultura,
um cargo de Mestre Rural, F-2G6. 8,
com o respectivo ocupante, Gercino
José dos Santos, oriundo do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, oo
Instituto' Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, mantido o regime
jurídico· do funcionário redístrlbuído.
Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo cu re~
visão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou eontràrta
às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de
pessoal co
Instituto Brasileiro de
Desenvolvimenta Florestal <IBD-F) remetera no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste decreto, ao Mímsiérto da Agricultura, o assentamento
funcional do servidor mencionado no
artigo 1<:1.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrlbuído continuará a perceber
pela dotação do órgão de
origem,
até que o orçamento do Ministério da
Agricultura consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante
do
cumprimento dêste
decreto.
Art. 59 li:ste decreto entrara em
vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 5 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

LIECRETO N9 69.312 - DE 5 JE
OUTUBRO DE 1971
A'pToveita eeruuicr em disponibilidade
e dá outras providências

o Presidente da República, usando
rias atribuições que lhe confere Q artig'1 81, item IIl, da Constituição, i?
te;.l-dc: em vista que ao caso é de apltC1P'· se, por analogia, o disposto no
a.rtígc 99, § 29, do Decreto-lei nv 200.
de 25 de fevereiro de 1967, derreta:
Art. 19 Fica aproveitado no cargo
de Escriturário, código AF-202.10 B,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdên,

7

da e Assistência dos Servidores do
rcstaoo. Renato Miranda de Castro
Ftrhc, em disponibilidade em idêntico
cargo no Quadro de Pessoal do Mírúst.eno do Trabalho e Previdência
Sccíal, em vaga decorrente da aoosentadorfa de Maria Luiza Rocha Morais. mantido O regime jurídico do
serv'dor,

Art. 29 O aproveitamento de que
tra ta êste Decreto não homologa si ~
tuaçâc que, em virtude de sindíc'utela. inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Mi ~
mstérto do Trabalho e Previdência
S,-,(.lal enviará ao do Instituto de I'revlcêncía e Assistência dos Servídcres
do Estado, no prazo de 30 (trinta)
di<J,sa contar da vigência dêste Decreto, o assentamento funcional do
servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 üste Decreto entrará em
Vig0T na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 19'71;
1509 da, Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
júlio Barata

DECRETO

N9 69.313
DE 5
OUTUBRO DE 1971

DE

Altera o artigo 12 do Regulamento
da Medalha Militar, aprovado pelO
Decreto ns 39.207, de 22 de maio
de 1956.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, deereta:
Art. 19 O artigo 12 do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Decreto nc 39.207, de 22 de maio de
1956, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 12. Preparados Os rtocumentos especificados no artigo
10, o Comandante, Diretor ou
Chefe elaborará o "Atestado de
Mérito", baseando-se para êsse
fim no estudo das alterações ou
assentamentos do interessado e
nas suas
próprias observações
pessoais. ,.

8
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Art. 29 li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Márcio de Souza e Mello
DECRETO J.\f9 69.314 -

DE 5 DE

OUTUBRO DE 1971

Aprova o Regulamento aa SecretariaGeral do Conselho de segurança
Nacional.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constítulçao, e

tendo em vista o artãgo 59 ao Decreto-lei nv 1.135, de 3 de dezembro ue

1970, . decreta:
Art.

mento da Secretaria-Geral do ConSegurança

Nacional, que

com êste baixa, assinado pelo General-de-Brigada
Joáo Baptista ue
Oliveira Figueiredo, Secretárto-Gerar
do Conselho de Segurança Nacíonar.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua pubncaçao, ficando revogados
o Decreto
nv 63.282, de 25 de setembro de isss,
e demais disposições em contrario.
Brasília, 5 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 8S!'> da
República.
EMÍLIO

G.

REGULAMENTO DA SECRETARIAGERAL DO CONSELHO DE
SEGURANÇA NACIONAL
CAPÍTULO I

Da Finalidade e :.ta Subordinação

Art. 19 A Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional
(SG/CSN), é o órgáo de estudo, planejamento e coordenação dos assuntos da competência do Conselho de
Segurança Nacional (CSN) , em suas
funções de assessoria direta ao Presídente da República, para formulaçâc e execução da politica de segurança nacional.
Art. 2.° A SG/CSN, órgão da
Presidência da República, diretamente subordinada ao Presidente da República, é dirigida pelo Secretari,?~
Geral do CSN, que é o chefe do Gahínete Militar da Presidência da Republíca e tem honras, direitos e prerrogativas de Ministro de Estado.
CAPíTULO II

19 Fica aprovado o Regula-

selho de

EXECUTIVO

MÉDICI

Alfredo Buzaza
Adalberto ae Barros Nunes
orumao Geisel
Mário Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto
Mário David Anetreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. passarinho
Júlio Barata
Márcio ae soue« e Meno
F. Rocha Lagoa
Marcus Vinictus Pratira ae
Moraes
Benjamzn Mário Baptista
João Paulo dos Reis vezzoso
Jose Costa cooauxma
HyginO C. Corsetti

Da comoetencia

Art. 39 Compete à SG/CSN:
I - Estudar, planejar e coordenai
os assuntos da competência do CSN
e outros que lhe forem determinados
pelo Presidente da República.
I1 - Consubstanciai as decisões do
Presidente da República em diretrizes, ou em qualquer outro documento.
III - Estudar os assuntos para os
quais a Constituição, leis ou qualquer outro ato, determinam a audiência do CSN.
IV - Praticar os atos
referentes
aos assuntos previstos nos itens V,
VI e VII do artigo 69 do Decreto-Jei
nc 1.135, de 3 de dezembro de 1970.
V Solicitar
diretamente
aos
órgãos da Administração Federal estudos, pareceres e esclarecimentos
necessários ao CSN.
CAPíTULO In

Da Organizaçáo

Art. 49 A SG/CSN compreence:
- Secretario-Geral; e
- Gabinete.
Art. 51? O Gabinete tem a segumte estrutura:
- Chefia do Gabinete;
- Subchefias; ~
- Seção de Apoto (SAP).

ATOS DO PODER EXECiJ'l~VO

Parágrafo único. As Comissões
Especiais, quando ínstttuídas na 10rma do parágrafo único do artigo 51;
do Decreto-lei nv 1.135-70, funcionarão junto ao Gabinete da
.
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SEÇÃO III

Da Seção de Apoio (SAP)

Das Atribuições Orgl1nt;:(R,

Art. 13. A SAP cabe
apoiar a
SG /CSN no que diz respeito às atdvtdades de finanças, secretaria, transporte, material, pessoal e serviços gerais.

SEÇAO I

SEÇÃO IV

Da Chefia do Gabinete

Das Oomissóes Especiats

Art. 69 A Chefia do Gabinete
cabe:
I - Assessorar o Secretário-Geral
na orientação dos trabalhos da ....

Art. 14. As Comissões Espectass,
a que se refere o paràgrarc único do
artigo 59, terão atribuições reguladas
de conformidade com o ato que as

SGICSN.
CAPÍTULO IV

SG/CSN.

Estabelecer as Iígaçoea necessárias aos trabalhos da SG /CSN.
f i - Assegurar a preparação dos
meios para as reuniões do CSN.
!l -

SEÇAQ II

Das

suoenetuie

Art. 7'1 As suncncrtas
1~, 2'\
4\10 e 5!t, tem por atribuição reauzar estudos
e planejamentos sõbre
assuntos normalmente da sua competência e outros que
lhes
rorem
submetidos.
Art. 89 A Primeira Subchetta cabe
estudar os assuntos relacionados com
a política de segurança nacional em
especial quanto aos aspectos politicos.
Art. 99 A Segunda Subcncüa cabe
estudar os assuntos reíacíonanos com
a polrtíca de segurança nacional, em
especial quanto aos aspectos econômicos.
3~,

Art. 10. A Terceira suocncrre
cabe estudar os assuntos relactonados
L:OIr.. a política de segurança nacional,
em especial quanto
aos
aspectos
PSicossociais.
Art. 11. A Quarta Subchefia cabe
estudar os assuntos relacionados com
a política de segurança nacional. em
especial quanto à mobilização nacional e aos aspectos militares.
Art. 12. A Quinta suocncna cabe
estudar em especíaí os assuntos reterentes às áreas mdispensàveis à segurança nacional e aos municípios
considerados de seu tnterêsse.

tnstítuír ,
Art. 15. A Comissão Especial ca
Faixa de Fronteiras (CEFF), de que
trata o Decreto-lei nv 1.094, de 17 de
março de 1970, funciona junto ao
Gabinete da SG;CSN.
§ 19 A CEFF compõe-se
de um
Presidente, que e o Chefe do Gabinete da SG/CSN, de cinco membros
designados pelo Presidente da Republica, mediante proposta do Becret-río-Gera.l do CSN, e de um secretário, designado pelo Secretàríc-Geral do aSNo
§ 2º A CEFF cabe:
a)
estudar e emitir pareceres SU~
bre os assuntos que lhe forem submetidos;
o) instruir os processos referentes
aos assuntos previstos nos itens V c
VJ do Art. 60 do Decreta-lei numeru
1.135-70, na faixa de fronteiras;
c) apreciar planos, que lhe rorem
aut-metíuos, para execução de "bras
públicas de competência municipal; e
d)
propor inspeções locais na
faixa de fronteiras.
CAPÍTULO V

Das tncwmoenciae Funcíonazs
SEÇÃO I

Do secretario-Gerai do cst«

Art. 16. Ao Seoretárío-Geral 111cumbe:
1 - Assessorar o Presídenta da
República nos assuntos de mteresee
da segurança nacional.

ATOS
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II - Transmitir aos membros ao
as
convocações presrdencíars
para suas reuniões.
IH - Propor ao
Presidente aa

CSN

Hepública a designação de membros
eventuaís para o CSN.

rv - Propor ao Presidente na
República a erlaçao ou extíncà o ue
órgãos complementares
do ~SN, a
que se retere o artigo 39 do u-creto,

18J nv 1.135-70, bem como oes Co-

missões Especiais.
v - Encaminhar aos membros ao
CSN as consultas ou ínstruçoes presidenciais para o estudo das proposições apresentadas ao :'!8N.
VI C8N.

Secretariar as 1'811 ruoes co

VII Notificar aos órgãos da
Administração, interessados, as decisões do Presidente da República. decorrentes das reuniões do SSN. de
suas consultas ou dos estudos da
SG/CSN.
VIII - Corresponder-se ou entender-se. pessoalmente ou por delega-

çao, com a Vice-Presidência da República, Ministérios, EMFA. SNl outros órgãos da Administração e entidades em geral sôbre os assuntes que
digam respeito
à
competência da

SG/CSN.

IX - Transmitir. quando ceterrmnado pelo Presidente da República
as co.nyocações de autortoa-ins. r..Jvis
ou .mllItares, ou os convites a perscnalídades de relêvo
e especialistas
para colaborarem com a SG'CSN.
X - Propor o orçamento ao CSN.
.x~ --:- Propor
ao
Presidente da
Repúblíca o efetivo
em pessoal da

SG/CSN.

xn - Propor ao Presidente da
República os
oficiais das
Fôrças
Armadas e os assessores civis a serem designados para a SG/CSN. bem
como os integrantes das Comissões
Especiais.
XIII - Requisitar os servidores,
civis e militares, necessários ao funcionamento da SG/CSN.

XIV - Recompensar e impor pena-s disciplinares, conceder férias e
licenças ao pessoal em exercício na
SG/CSN.

EXECUTIVO
SEÇÃO II

Do Chefe do Gabinete

Art. 17. Ao Chefe do Gabinete da
5G/ CSN incumbe:
I Assessorar o Secretário-Geral
nas reuniões do CSN e providenciar
a organização da documentação que
fôr necessária.
II - Dirigir
as atividades da
5G/CSN de acordo com a orientação
do Secretário-Geral.
IH - Distribuir, pelas anocnenee,
o estudo dos assuntos submetidos à
apreciação da SG/CSN.
IV - Reunir os Subchefes para
aorecíar os estudos e trabalhos comuns a mais de uma Subchefía..
V - constituir, na SG/CSN, Grupos Especiais para trabalhos espectficas, inclusive os relacionados com
a formulação e execução da política
de segurança nacional.
VI - Orientar os trabalhos das
Comissões Especiais.
VII - Assinar os documentos de
competência
do
Secretário-Geral,
quando para isso tiver delegação.
VIII - Distribuir o
pessoa) desIgnado para a SG/CSN.
IX - Exercer por
deleguçâo do
Secretário-Geral, a função de Agente-Diretor da SG/CSN e Ordenadur
de Despesas da Unidade Orçamentária CSN.
X ~ Requisitar passagens e transporte de pessoal e material relatívc
aos encargos da SG/CSN.
XI Assinar o
documento de
Identidade funcional dos integrantes
da SG/CSN.
XII - Conceder. por ôetegacào do
Secretário-Geral, quando necessário:
a)
porte de arma às praças em
exercícío na SG/CSN; e
b) permissã-o escrita
aos servidores cívís, para usarem arma depermissão. bem
vendo cópia dessa
como da do ato que a cancelar, ser
enviada ao Departamento de Polícia
Federal.
sEÇAo III

Das Demais Incurnoencuiz

Fumcíotuüs

Art. 18. As incumbências IU!1~
cionais dos Subchefes,
AssessôresChefe e Assessôres, serão reguladas
pela Regimento Interno da Secretaria-Geral.

ATOS
CAPITULO
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vi

I:'ECRETO

N9 69.315 - DE
OUTUBRO DE 1971

Do Pessoal

6

~E

Os oficiais
das Porcas
os assessôrea
ctvts "de
SG/CSN e os integrantes das Comissões Especiais serão designados e
dispensados, por Decreto do Presidente da República, mediante proposta do Secretário-Geral.
§ 19 O Chefe oo Gabinete e os
Subchefes serão oficiais das Fôrças
Armadas, com pôsto de Coronel e
o Curso de Estado-Maior, ou equivalentes.
§ 29 Os Assess6res-Chefe da cnena do Gabinete e das Subchefías
serão oficiais das Fôrças Armaoas,
com o pôsto de Tenente-Coronel ou
Major e o Curso de Estado-Maior. OU
equivalentes.
§ 39 Os Assessôres civis
deverão
possuir curso superior.
§ 49 O Chefe da SAP será oficial
das Fôrças Armadas, com o posto de
Tenente-Coronel ou Major, ou equivalentes. .
Art. 20. Os demais servídorea civis e militares, necessários ao funcionamento da SG/CSN, requísítados
pelo Secretário-Geral, serão designados e dispensados mediante portaria
daquela autoridade.
Art. 21. Os militares e servidores
civis, em exercício na SG/CSN são
considerados:
'

Iceâistríbui, com a respectiva ocuneute, cargo da universidade Federal
da Paraíba para o Mínistério da
Educação e Cultura, e dá outras
prt/vidências.

I - Os militares, no "Exerctcto de
Função Militar" e em
"Comíssáo
Militar de Servico Relevante"; e os
que possuírem o ~ Curso de EstadoMaior em funcâo de Estado-Maio!',
para todos os' efeitos legais.
II - Os servidores civis em efetivo
serviço DOS respectivos cargos, constttuíndo título de merecimento a
ser considerado em todos os atos de
sua vida funcional.

r-ara fba remeterá ao Ministério

Art. 19.

Armadas,

CAPÍTULO

VII

Das Disposições Gerais

Art. 22. Nos termos da tegrstaçào
trabalhista, poderão ser contratados
serviços de técnicos e eapectaüstas .
Art. 23. üste Regulamento ser a
complementado por um
Regimento
Interno a ser aprovado pelo Secretário-Geral.
Art. 24. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Secretàrto-Geral .
João Baptista de Oliveira FiC}ueired0.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artago 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99,. s 29 , do Decreto-lei nc 200, de 25
da revereíro de 1967, decreta:
Art, 19 Fica redistribuído, cem a
resnectíva ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente, do
Minlftérío da Educação e cultura 1
rum) cargo de Agente Social, Código
P-1.901.10. A, ocupado por Eunice Cabral de Vasconcelos, integrante de
Iguais Quaóro e parte da tjníveraídado Federal da Paraíba, mantido o
reg .rue jurídico da servidora movímcn,
tada..
Art.. 29 A redistribuição de que era.,
ta ente Decreto não homologa situação que, em virtude de sindícáncía.
Inquérito administrativo cu revisão de
encuadramentc, venha a ser considerada nula. ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art

39 A Universidade Federal da

da
Educação e cultura, no prazo de 30
(trinta) dias, a oontar da publícaçao
dêste Decreto, os assentamentos "uncíonais da servidora mencionada 110

artigo 19.
Art. 49 A ocupante do cargo era

continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgâc C1E origem, até que o orçamento
do Ministério da Educação e Cultura.
consigne os recursos 'neces .. ártos ao
pagamento das despesas resultantes do
cumprimento dêste ato.

rerüstríbuído

A.~t:. 59 âate Decreto entrará em '11gor na data da sua publicação, re·,'Ogndas as disposições em contrário.

Brasília.

6 de outubr-o de 1971;
e 839 da

1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
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DE
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DE

de

túncicnóric da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal.

o Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o 201'tig"rJ 81, item H'I, da Constdtuicão e
tenritl em vista o que consta dos Processes números 26.769-68 e 30.953·69,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica sem efeito a redístrtbtüçâc do Escriturário AF-2D2.8.A Arltncc Barbosa da, Silva - para o
Qltac;ro de Pessoal - Parte Bspecíal

- do Ministério do Trabalho e Prevfdeucla Social, processada pelo Deereto número 65.899, de 19 de dezembro de 1969, publicado no Diário
Oficial de 22 subsequente.
AI'\o, 29 aste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, 1'8vogacas as disposições em contrário,
Brasília, 6 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

DECRETO N9 69.317
DE 6 .:'JE
OUTUBRO DE 1971
Dispõe sôbre a exclusão do enquadramento aprovado pelo Decreto número 68.335, de 10 de março de 1971,
de servidor que nêle figurou, ituievidamente.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no paragrafo único do artigo 23 da Lei
no 4.069, de 11 de junho de 1962, e
o que consta dos Processos números
595, de 1968 e 4.299, de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoai Civil, decreta:
Art. 19 Fica excluído do enquadramento do pessoal do Jnstdtuto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IP ASE) , amparado
pelo parágrafo único do artigo 23 da
Lei nc 4.069, de 11 de junho de 1962,

aprovado pelo Decreto nv 62.039, de
3 de janeiro de 1968, modificado pe·
los de nvs 66.003, de 30 de dezembro
de 1969, e 68.335, de 10 de março de
1971, um cargo da classe de Médico,
TC-801.17-A, e seu ocupante Jaime
Cesar Arazi Cohen, com efeito contado a partir de 15 de junho de 1962,
por inadimplemento das condíçóea
legais determinantes do enquadramenta.
Art . 2Q rsete Decreto entrará em
publicaçâo,
vigor na da ta da sua
revogadas as disposições em centrá1'10.

Brasília, 6 de

outubro de 1971;
e 839 da

1509 da Independência
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N9 69.318 DE 6 DI::
OUTUBRO DE 1971

Aproveita servidor em disponibtlWaae
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando

das atribuições que
lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituíçâo,

e tendo em vista que ao caso é ue
aplicar-se, por analogia, o disposto
no artigo 99, § 29 , do, Decreto-lei
nc 200, de 25 de fevereiro de :967,
decreta:
Art. Iv Fica aproveitado no cargo
de Auxiliar de Bíblíctecárto, código
EC-I02.7, do Quadro único -Ie Pessoal da
Universidade
Federal do
Pará, Carlos Henrique 'I'eíxelra de
Souza, pôsto em disponibilidade em
idêntico cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério das Minas e Energia,
em vaga constante das Tabelas aprovadas pelo Decreto nv 64.187, de 11
de março de 1969, respeitado o regime jurídico anterior do runcínnárlo.
Art. 29 O órgão de pessoal do
Ministério das Minas e Energia remeterá ao da Universidade Federal do
Pará, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da vigência dêste Decreto,
assentamentos
individuais do
os
funcionário a que se refere o artago
anterior.
Art. 3Ç' O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admí-
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ntstrativo ou revisão de
enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária a normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4" 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua
publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 6 de outubro
de 1971;
1509 da Independência e 1::39 da
República.
E:MiLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Benjamim Mário Baptista

DFCRETO N9

69.319

DE 6

DE

OUTUBRO DE 1971

ratera o artigo 23 e seu parágrafo
umicc do Regulamento dos tncentiFiscais para o Desenvolvimento
Florestal tio Pais.

'1;08

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere a artigo 81, item III da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 23 e seu parágrafo
único do Regulamento dos Incentivos
Píscaís para o Desenvolvimento r'){)resta! do País, aprovado pelo Decreto
nv 68 565, de 29 de abril de 1971, pas,
sam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23 Nenhum projeto poderá ser aprovado se não previr
um programa de plantio mínimo
de 1 % (um por cento) de easências típicas da região especialmcnte valiosas ou, a critério do IBDF,
mantidos 10% (dez por cento) da
floresta ou vegetação natural.
Parágrafo único. O aumento
dos porcentuaís estabelecidos <12S·
te artigo fica a critério do IBDF."
Art. 29 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r(':vogaaas as disposições em contrário"

Brasília, 6 de outubro de 1971;
150'1 da Independência e 839 da

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 69.320 OUTUBRO DE 1971

DE

6

DE

Regulamenta o disposto no artsçc 56
da Lei n9 4.870, de 19 de dezembro
de 1965 e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, III, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Instituto do Açúcar e do
Alccol regulamentará a venda, pertnuta, cessão ou transferência, a qualquer
título, de maquinaria ou de Implementos, novos ou usados, destinados à
fabricação de açúcar ou de álcool na.
forma do disposto no art. 56 da Lei
nv 4.870, de 19 de dezembro de .1.965.
Art. 29 1!:ste Decreto entrará em I,'igor na data de sua publicação, revogado o artigo 69 e seus parágrafos do
Decreto no 60.452, de 13 de março de
1967, bem como as demais dísposíções
em contrário.
Brasília, 6 de outubro de
1971;
1509 da .. Independência e 83!) da
Repúblicá:
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcos Vinicius Pratini de Mo r aes

DECRETO N° 69.321 -OUTUBRO DE

DE

E

DF:

1971

Dispõe sóbre a ccnceseão àe Prémtoe
Literários rva,-;io1wis criados -peia
Lei nO 5.680, de 20 de julho de
1971.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
I -

DOS PRÊMIOS

Art. 10. Os Prêmios Literários Nacronaís, Instdtutdos pele Lei n'' 5. (\80,
de 20 de julho de 1971, serão conteridos pelo Insttt.uto Nacional do LJvro. do Ministério da Educação I'
Cultura, a obras publicadas e a e-éditas, em língua vernécuta, nos têrmos dêste Regulamento.
Art. 2°. Os Pr~'11to'3 Llterártos NH~
cionais serão conferidos nas seguintes categorias:
a) Poesia;
b) Ficção (romance, conto e novela'

c)

História ou Ensaio Literário.
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Art. 3°. Os Prêmios Literários Na~
clonais para obras publicadas e inéditas de Poesia, Ficção e Ensaio, serão concedidos, em cada ano, na seguinte ordem: 1 - Poesia; 2 - Ficção; 3 - História ou Ensaio Literá-

rio.

II -- DOS

VALOR~5

Art. 4°. Os Prémlcs Literários Nadanais, indivisíveis, serão atribuídos
nos seguintes vatõres:
a)

Obras publicadas: Cr$ 30.000,00

ttrtnta mil cruzeiros I;

tn

Obras

inéditas:

eis

30.000,00

(trínta mil cruzetrosj .
Art. 5°. O valor destes prêmios
poderá ser revisto periodicamente
pela Direção do Instituto Nacícnal
do Livro, de modo 9,. manter-se equivalente a 160 vêzes o maior saláriomínimo vigente no País.
Art. 6°. O Icstdtuto Nacional do
Livro do MEC se cbrtga, observadas

as disposições da Portaria Ministerial
n'' 307; de 25 .te malr. de 1971, a coeditar a obra inédita premiada, adquirindo o mínimo de 2.800 eXE:-mplarea de uma tíragem que não poderá ser inferior a 5.000 exemplares.
III

-

DA r,PRIISENTAQÃ.O

Art. 7°. Os ongtnals inéditos deverão ser datilografados numa face
apenas do papel, formato cffcic, em
espaço dois, para os gêneros de Ficção, História ou Ensaio J .íterárlo
com todas as páginas numeradas. ti
em três vias, ce.r, uma dentro úe
uma pasta com ° título da obra e
pseudônimo.
Art. 12. A Oorrdsaão Julgadora
será composta de três (3) mtelectuaís de renome nomea dos por Portaria do Mtnístrc de Estado da Educação e Cultura mediante Indicação
do Conselho Federal de Cultura II
membro) e Instttuto Nacional do Livre {2 membrosr .
Art. 13. O Instituto Nacíonaj do
Livro fixará. nnualmante o valor da
retrfbuícào aos integrantes da Comissão Julgadora, em função da (:0cação orçamenr.artn destinada ao respectivo prêmio.
Art. 14. O Dlretcr do Instttutc
Nacional do Livro designará 11m funcionário para servtr como Secretár-ío
da Comissão Julgadora .

EXECUTIVO
VI -

DOS CRlrERlOS

DE JULG/.MP.NTO

Art. 15. A Comissão Julgadora
terá um prazo de noventa (90) dias.
a, contar da date da publicação da
portaria que a designar. para apresentar a decía'ío, que será vrrecorrr.
vel, distinguindo a melhor 001'a no
genero, nas caoezonas de "ínérüta": e
"publicada' •
Art. 16. A Comissão ponera conceder até, no -náxímo, três \ 3) menParágrafo unÍD-0.
Acompanhará,
ainda, as três v-as um envelope lacrado, contendo externamente Q UtL<lo da obra e o pseudôntmo de <tutor
e, internamente, uma ficha com o titulo da obra, pseudônimo f' nome
completo do autor, com (1 respectívo
endereço.
Art. 8°. Pc-terão concorrer as
obras publicadas noco.rrer dos dOIS
anos anteriores ao término do prazo
de inscrição, devendo ser enviadas
em 3 exemplares, acompanhados de
uma ficha com o nome e enderêçn
completo do autor.
Art. 9°. As obras concorrentes serão entregues diretamente ao jnsütuto Nacional do LJ'lrJ, em Praeíãa.
DF.,
ou
na
Representação do
I.N.L., no Rio de aanetro, Palácio
da Cultura, Guanabara ou remetidas pelo correio, sob registro, pveferencialmente via aérea. Será -onsf ,
derada a data do registro nos-ar,
para a validade fia inscrição.
Art. 10. Não haverá ümltação
quanto ao número de obras -neríi-a-,
ou publicadas com que o mesmo autal' possa concorrer.
IV -

PR....1.0 DF.: I~SCRIÇÃO

Art. 11. A inscrição das obras j-ublicadas e inéditas será feita a partil' das 11:00 horas do dia 1° de novembro, sendo encerrada às 17: 00
horas do dia 31 de dezembro.
v -

DA COJliIL<;SÍ">O JULGADOR!!

cões honrosas para cada categoria e
indicará, obrigatórtamente, (I 1" classificado em cada um a delas, nàc se
admitindo a po<;;sibilidJ,de de empate.
VII -

REl\'I(l;SSfl. ~ DEVOLUÇÃO

Art. 17. A remessa dos orrgmars e
das obras publicadas significará ).
aceitação, por parte do concorrente,

ATOS

de tôdas as exigências regulamentares, e o não cumprimento de qualcuer dêstes dísposn.ívos implicará na,
sua desclasslftcaçâo .
Art. 18. O Instituto Nac'onal ao
Livro devolverá 'JS ortgtnata Inedítos
desde que seus autores ou procuradores os busquem em sua sede, no
prazo máximo de três (3) meses c.LpÓS
a proclamação OOS resultados da Comissão Julgadora, findo o qual serão
incinerados.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Livro não restrtuírá os
exemplares de abras publicadas, que
serão destinados após o Julgamento
a bibliotecas uúbucae.
VIII -

J1A PROCLAM--\ÇAo

Art. 19. A entrega do Prêmio LIterário Nacional será feita em cerimônia pública 8 sole ..ae a re-rlizat-se
no per1odo comn-eendido entre 1" ue
junho e 30 de agôsso '1e cada ano.
IX

-r-,

DISPOSiÇÕES F·INf.IS

Art. 20. A Oormssao .Iuigacora estabelecerá os crttértos e as normas
de julgamento dos trabalhos a ela
submetidos.
Art. 21. Os caSOE omissos 1. este
Regulamento se-ãc resolvidos pelo
Diretor do Inst.ttuto Nacional da Livro, ouvidas .1 Comrssao Julgadora e
a Coordenação dos Prêmios.
Art. 22. 1'tst::o Decrete entrará em
vigor a partir da da ta de sua, putlir'açã,o.
Brasília, 6 de outubro de 1971;
da Independência e 83" da
República.
150 0

EMÍLIO

G.

MÉlJIC"j

Jarbas G. Paasarinao

DECRETO NI? 69.322 OUTUBRO

DE

15

DO PODER EXECUTI'IO

DE 6 DE

1971

Autoriza a Universidade Federal da
Bahia: alienar imóvel de sua p1'Opriedade.

O Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o artigo 81, item In da Constituíçâo e
tendo em vista o disposto no artjco
19t1, do Decreto-lei nv 200, de 25' de

fevereiro de 1967, com a redação a.terada pelo Decreto-lei no 900, de ifl de
setembro de 1969, decreta:
Art. jc Fica a Universidade Federal
da Bahia autorízada a alienar o imóvel de sua propriedade, situado a Rua
Teixeira de Freitas, onde funciona.
atualmente, a Escola de Administração.
Art. 29 A Universidade ficará obrtgada a reaphcar O produto da venda
no prosseguimento das obras de seu
"Campus".
Art. 31? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publícação
revogadas as disposições em conta-ário.
Brasília, 6 de
outubro de
i971;
1500;> da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NI?

69.323 DE
1971

6 DE;

OUTUBRO DE

Autoriza o funcionamento da raciudade de Ciências Econômicas, COn..
tóbeis e Asimmietrauoas da Reg!âo
Braçantina, em Bragança PtuusstaS. P.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IH, da Constàtuíçac,
de acôrdo com o artigo 47, da L,8: nv
5.540, de 28 de novembro de 19,63 alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 19'-89 e tendo em vista
o que consta do Processo nv CYE·
1.151-68, decreta:
Alt. 19 Fica autorizado o funotonamenta da jeaculdade de Ciências econômicas, Contábeis e Admírrístratãvas
da Região Bragantina, mantida pelo
Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, na cidade de Bragança Paulista, Estado de São PaUlO.
Art. 21? nste Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, fi de
outubro de
~n1;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO G.

I.V[ÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 69.324 -

DE

7

DE

OUTUBRO DE 1971

Concede reconhecimento à Universidade Beuuiual de Londrina,
com
sede na cidade de Londrina, no Estado do Paraná.

C Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.54:, de 28 de novembro de 1938,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de

ExECUTIVO

252. 972-"t:. do Mírustérío da Educação
e Cultura, decreta:

Art. 1('1 Fica concedido reconheci-

mento
tjntversldade Estadual de
Londrina, mantida pela Fundação
Universidade Estadual de Londrina,
à

com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 29 :ítste decreta entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

dR .setl'mbro de 1969 e tendo em
vista o que consta do processo ns ..

i)

DECRETO N.9 69.325 -

:B.;MÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE

7

DE

OUTUBRO DE

1971

Autoriza o Ministro da Faeetuia a contratar com o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento, empréstimo no valor de
.
US$ 45,000.000.00 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e com base nas Leis nvs 1. 518, de 24 de nevembro de 1951, 4.457, de 6 -íe novembro de 1967 e Decreto-lei nc 1.095, de 23 de
março de 1970, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar empréstimo
externo com o Banco Intemactonal de Reconstrução e Desenvolvimento no
valor de US$ 45,000.000.00 ruuarenta e cinco milhões de dólares), destinados ao fínanciamento de obras. serviços e aquisições para o Pôrto de Santos,
previstas no projeto de seu desenvolvimento na margem esquerda, bem como
a estudos relativos 11 reorganização do Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis.
Art. 29 Os recursos ortgínados da operação serão repassados ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, órgãos da União Federal
encarregado da execução no projeto.
Art. 39 O Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis incluirá
em seus orçamentos as importâncias necessárias à formação de contrapartida em moeda nacional.
Art. 49 Fica o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
autorizado a negociar e firmar acôrdoa aubsídíáríos com a Rêde Ferrovlárfa
Federal S.A. e a Estrada de Ferro Sorocabana, através dos quais se comprometam a participar, CDm recursos repassados do empréstimo ou próprios,
dos gastos com a execução das obras ferroviárias previstas no projeto.
Art. 5° O Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis incluirá
em suas propostas orçamentárias. a partir de 1976 e até 1996, os valô:res
necessários à liquidação Integral do empréstimo ora autorizado.
~rt. 6.9 1tste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1505' da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. ]\fÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David An4reazza
João Paulo ticn Reis veüoso

17

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 69.326 -

DE 7 DE

OUTUBRO

DE 1971

Abre ai) Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas. em jaeor do Departamento Nacicauú de Estradas de ROdagem. o créclJito
suplementar de Cr$ 28.190.000,0(1 para retorço de dotações consignadas
nu vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
ilQ da Lei nv 5.628, de 1Q de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Míníctérío dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
o crédito suplementar de Cr$ 28.190.000,00 (vinte e oito milhões, cento e
noventa mil cruzeiros), para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 67.00, a saber:
Cr$ 1,00
67.00 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
67.04 -- Departamento Nacional de Estradas de
67.04.16.04.1.002 67.04.16.04.1.04!i 67.04.16.041.061 -

Rodagem
BR-020 -- Brasília-Fortaleza
.
BR-38S - Conselheiro Lafaiete-São Sebastião
.
Conservação e Segurança do Tráfego ..

1. 000.000
690.000
26.500.000

----

Total

28.190.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao mesmo subanexo 67.00 - Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas - 67.04 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
a saber:
67."0 -

MINISTl1:RIO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
67.04 -- Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
Projeto -

67.04.13.04.,.031

Projeto - 67.0,L16.fJ4.1.036
Projeto - 67.04.1G.04.1.050
Projeta - 67.04.16.04.1.063
E'rojeto - 67.04.16.04.1.065

..

10.UOO.OOO
4.000.000
.

~W9

.

000

2.800.000
10.391.000

Total
28.190.000
Art. 39 âate Decreto entrar-á em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspcsíçôes em contrário.
Brasilia. 7 de outubro de 1971; 1509 da Independêncía e 83Q da
República
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônif) Del/in Netto
Marzo David Andreazza
João Paulo dos Reis Venoso
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DECRETO

N~'

no

PODER ExECUTIVO

69.327 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Ministério oos Transportes, em favor da Secretaria-Geral
Entidades Superoisionaâas, o credito suplementar de Cr$ 220.120.000,00,
para retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente ,j:-t República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição, e da autorização contida no artigo
69 da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entídadcs Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 220.120.000.00 (duzentos e vinte milhões, cento e vinte mil cruzeiros), para refôrçc de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo
27.00, a saber:
crs
27.00 27.03 -

27.03.16.04.1.001 4.3.7.1 03 27.0-3.16.04.1.002 4.3.7.1 03 27.03.16.04.2.009 3.2.7.2 03 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretária-Geral Entidades Supervisionadas
Projetos a Cargo do Departamento Nacíonat de Estradas de Rodagem (CotaParte do IULCLG)
Entidades Federais
Vinculações Tributárias ..............•
Projetos a Cargo do Departamento Nacíona' dI=! Estradas de Rodagem (CotaParte da TRU)
Entidades Federais
Vinculações Tributárias
.
Atividades a
Cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem (CotaFarte do IULCLG)
Entidades Federada
Outros Custeios

1,00

174.553.000'

40.000.000'

5.567.000

220. 120.000,
Total
Art. :dI? Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
do execesso de arrecadação do Impôsto único sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, no valor de Cr$ 180.120.000,00 (cento e oitenta milhões e cento e vinte mil cruzetr os) e da
Taxa RodDviária única.
no valor de Cr$ 40.000 JOO.OO (quarenta milhões de cruaetros) , conformedefinido no § 39 do artigo 43, ela Le- nc 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 O presente crédito, TI(' orçamento próprio do Departamento,
Nacional de Estradas ue Rodagem, obedecerá a seguinte programação:

67.00 -

MINISTÉR'lC

,,('~,

TRANPORTES-

Enttdadcs Supervisionadas

67.04 67.04.16.04.1.003 67.04.16.04.1.004 67.04.16.04.1.U07 -67.04.16.04.1.008 67.04.16.04.1.009 67.04.16,04.1.010 67.04.16,04.1.012 67 U4.16.04.1.015 -

Departamento Nacional de Estradas ce
Rodagem
BR-0311
BR-04L -ER-101 -BR-116 BR-120-265
BR-135 -~
Bn.-153 BR.-1i)3 -

D'Oeate

Brasília-Campinho
.
Br astlía-São João da Barra
Natal-Osórto
.

Porr.aleza-daguarão

.

- Ubá-Vtçosa-Ponte Nova ..
Sá, Luis-Rio de Janeiro
.
Tucurui-Aceguà
.
Rondonópojís - São Miguel

.

9.000.000'
12.000.000
82.054.000
1. 525.000
2.250.000
360.000
6.500.000
3.000.000,
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67.0,;L~b.C4.1.{)l9 BR-227 - Currais Novos-Pombal
6'1.04.16.04.1.020 - BR-23!: - Oabedelo-Carolína
.
67.04.16.04.1.022 BR-243 _. Sfit. Roque-Pôr-to Artur
.
67.04.16.04.1.023 - BR-25f:l João Netva-Pelixlândía
.
fi7. ü4 16.04.1 024 - BR~262 - \ Itor ia-Corumbà
.
67.04.16.04.1.025 - BR-2G5 - Murtaé-Bão José do Rio Prêto
67.04.16 04.1.028 - BR-277
Paranaguá-Foz do Iguaçu
67.04 .16.04.1.029 - ER-282
Plcrlanópolls-Sâo Miguel
D'Oest"l
_
.
67.04.16.04.1.030 - BR-285
Vacaria-São Borja
.
67.04.13.04.1.033 -- BH·-3C4 Boqueirão do Cesárto-Nataí

67.04.16.04.1.0M 67.04.16.04.1.037 67.04.16.04.1. 039 -

BR-316

Be.ém-Maceló
.
-- Luís Corrêa-Bertolinea
BR-3134-236-319
Cuiabá-Fronteira
conl Peru
_
.
4
67.04.16.04.1.051 -- BR-46 - Magé-Banta Cruz
.
"
67.04.16.04.1..053 - BR-46R _. Curitfba-doinvílle
57.04.16.04.1.055 - BR-472 Soledade-Chuí
"
67.04.16.04.1.059 - Obras Diversas
_
.
67.n4.16.04.1.ú6t ~ Conservação e Segurança do Tráfego ..
67.04.16.04.1.062 - Estudos e Projetos
.
67.04.16.04.1. J64 -- Desaproprtaçôcs e Indenizações de Imóveis
.
67.04.16.04.1.065 ~ Reequipamento do Departamento
.
67.04.16.04.2.002 - Acimínístração e Execução do Plano
Nacional de Viação
,.
~'

BR-34~

1.000.000
6.000.000
2.500.000
5.000.000
25.200.000
9.100.000
:WO.úDO

7.000.000
15.000.000
2.200.000
8.500.000
4.000.000
1.886.000
4.600.000
3.000.000
700.000
25.722.000
17.500.000
4.700.000
3.605.000
351.000
5.567.000
220. 120.000

Total

Art. 49 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G _ MÉDTcr

Antônio Deljim Netto
Mario Davi'i Andreazza
Joõa Puuío dos Reis relloso

DECRETO

NG

69. 323

~

DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Minístério do, 'Cransportes, em javor da Secretaria-Geral
Entidl1:ies Superoísionrutas o crédito suplementar de Cr$ 1.000.000,00para retôrço de dotação crçccmentáría consignada no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida no artigo
69 da Lei n' 5.628, de 1? de dezembro de 1970, decreta:
Ar!; 19 Fica aberto .wO raintstérío dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no.
valor de Cr$ l.OOO.flOU,OO (hurr milhão de cruzeiros), para retõrço de dorações rrçamentánas consignadas no vigente orçamento ec Subanexo 27.00•.
a. saber:
crs 1,00
27.011 MINISTÉR.IO DOS TRANSPORTES
27. ü3 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
27.01:1.16.0<:1,.1.001 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem tcoteParte do IULCLG)
4.3.7.1 - Entidades Federais
1.000.000·
ú3 - Vinculações Tributárias
.
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Art. 2,9 Os recursos r-ecessarros à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada ao Subanexo
27.00, a saber:
27.00 '27.:.13 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria-Gera. - Entidades Supervi-

sionadas

Projeto - 27.03.16.04.1. (;01
3.2,'7.2 -- Entroaues Peoeraís
03 - Outros Custeios ........••......... ,

1. UOO. QOO

Art. 3Q aete Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contra-io.
Brasília, 'l de outubro de 1971; 1E-05)
Bepüblíca ,
EMÍLH) G.

da Jndependêncta

e 83.l

da

MÉnlCI

Antônio Delfim Netto
Mário Drwid, Andreazza
Joâo Puuu dos Reis Velloso
DECRETo NQ 69.32.9 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Renova a autorização lJrevistu nos Decretos números 64.399, de 24 de abril
de 1969, 65.822, de 8 de aezembro de 1969 e 66.077, de 15 ie {aneuo
de 1970.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere

o art. 81, item IH, da Constctuíçâo, e tendo em vista o que consta do
Processo nQMME - 302-71, elo Ministério das Minas e Energia, decreta:
Art. 1'1 E' concedida autorização àacemprêsas norte-americanas Penrod
DriIling Company, Penrod International Drilling Company e Zapata Maríne

Bervíce Ltd . para operarem em águas brasileiras com as embarcações
especializadas Penrod Rig 59, Hippo Penrod Rig 55, Rhlno, Ginsbock e
Sampson Bervíce, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
nos têrmos do contrato celebrado com esta última.
Art. 2') A autorização de que trata êste Decreto vigorará até 6 de
outubro de 1972, prorrogável, se necessárto, mediante nôvo Decreto. sem
prejuízo de sua caducidade. em. qualquer tempo, se ocorrer a conclusão
dos trabalhos contratados GU a extinção das obrigações respectivas, na
forma da lei ou ío contrato.
Art. 39 :ll::ste Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas á,S disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro

de 1971;

1509 da

Independência e 839 da

República.
EMÍLJO G. MEDIC!

Adalõerto de Barros Nunes
Benjamim Mário Ba;otzsta

DECRETO N'? 69.330 -

DE 7 DE

OUTUBRO

DE 1971

Abre ao Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 839.400,00,
para retorço de âotaçôes consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo
69 da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto ao eemietcno na Fazenda o cre.utc suplementar
no valor de Cr$ 839.400,00 (oítccentos e trinta e nove mil e quatrocentos

21

ATOS DO PODER EXECUTIVO

cruzeiros), para reíôrço cc dotaçõer orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber.
crs 1,00

i'r.uc - MINISTÉRIC DA FAZENDA
17.14 17.14.01.07.2.018
3.1 3.1
3.1.4.0
17.15
17.15.01.07.2.019
3.1.3.2

.-

Delegacia do Tesouro Brasileiro no Ex-

terior

Coordenação dos Serviços da Delegacia
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional
coordenação das Delegacias Fiscais
Outros Serviços de Terceiros
.

78.000
182.000

Total
.
839.400
.àrn. 25' Os recursos r.ecessáatos à execução dêste Decreto ueccrrerao
de anulação parcial de dotaçâc orçamentana consígnazía na vígents- Orçamento ao subanexo 17.00, a saber:
Org 1,00
17.00 - MINI8Tl!::RIO DA FAZENDA
17.14 - Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior
Atividade 17.14.01.07.2.018
3.1.1.1
Pessoal Civil
02 - Despesas Varlávels
.
839.400

Total
839.400
Art. 39 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 'I de outubro
República.

de 1971;

1509 da

Independência e 839 da

EMILI(I G. Mamcr
Antônio Del/in' Netto
.
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

89.331 -

DE 7 DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Ministério da:~ Mil1a,'1 e Energia, em tnoor de diversas cmaaaee
Orçamentárias, o crédito su-ptemetuar d/;. Cr$ 755.000,00 para retorço
de dotações consignadas no 'lngente orçamento.

O Presidente da. República, usando das atribuições que lhe confere o
artdgu 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6(1
da Lei no 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica acerte ao rannsterio das Minas e Energia, em favor do
Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Dtvísao de Segurança e mrormacões e Departamento de Administração, o credito suplementar no valor de
Cr$ 755. OÔO,OO tseteccntos e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), para retcrçc
de dotações orçamentàrías consígr.adas ao subanexo 22.00, a saber:
22.00
22.01
22.01.01.04.2.001
3.1.:J.2
3.1.4.0
22.02

.-

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Gabinete do Ministro
Assessorra Ministerial
Outros Servicos de Terceiros
Encargos Diversos
Seeretarta-Gerad

.
.

o-s 1,00
eO.1jDO

30.000
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22
22.02.01.08.2.005
3.1.3. ~
3.1.4.0
4.1.3.0
22.05
22.05.08.09.2.012

Coordenação e Planejamento Setorial
- Outros serviços de Terceiros
.
- Encargos Dívetsos . .
.
- Equipamentos e Instalações
.
- Divisão de Segurança e Informações
- Assessoría Relacionada à
Segurança

Nacional ..
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
~- Material Permanente
.
- Departamento de Administração
- Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equípamentcs e Instalações
.

3.1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0
22.07
22.07.01.01.2.014

-

?O.ON)
1O.OCO
30.000

30.000
30.GOa
70.000

330.0\10
135.000

TOTAL.
755.000
Art. 2.9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações Q} çamentárlas consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 22.00, a sanet-:
22.00 - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
22.02 - Secreterta-Geral
22.02.01.08.2.005 - Coordenação e Planejamento Setorial
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
30.000
22. D5 - Divisão de Segurança e Informações
22.05.0.8.09.2.012 - Assessoria Relacionada à Segurança Na-

clonal

Outros Serviços de Terceiros
.
Conselho Nacional do Petróleo
Ftnancíamentc do Estoque Temporário
do Carvão
4.3.6.0 - Auxihcs para Inversões Financeiras ....
22.07 - Departamento de Administração
22.07.01. 01.2.014 - Coordenação dos Serviços Administratívos
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
3.1.3.2 22.06 22.06.10. OS .1. 012 -

TOTAL

.

::'30.000

205.0CO

180.000
170 oro!)
40.000
755.000

Art. 39 mate Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro d . 1971: 1509 da Independência e 839 da República.
E1wÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Benjamin Mário Baptista,
João Paulo ao» Reis lfelloso

DECRETO N9 6S. 332 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Ministério da:~ iJ/imas c Energia, em favor de vári.as Unit.tu{l.e'l orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 2.573.300,00 para retorço de (lotações consignadas no 'üigente Orçamento.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artaqo 81, item IH, da constttoicao e da autorlzaçáo contíua no artigo IJ.(l
da Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica acene ai) Mírusterío das Minas e Energia, em favor da
Sectetarla-Geral, Inepetoría-Gera; de Finanças, Divisão de Begurar.ça. e

23

ATOS DO PODER EXECunVO

Informações; Departamento de .énmíntstraçâo, Departamento Nacional de
Aguas e Energia Eléti ica e Departamento Nacional da Produção Mineral.
o crédito suplementar no valor de crs 2.573.300,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e trê~ mil e trezentos cruzeiros), para refôrço de dotações
crçamentárías consignadas ao gubanexc 22.00, a saber:

crs
22.JO 22.02
22.02 01.{)S.2.J05
3.1.1.1
02
22.02.01.08.2.006
3.1.1.1
01
22.04
22.04.01. 07 . 2 .011
:1.1.1.1

-~

-

U2 -

IdINISTltRIü DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral
Coo-denaçào e Planejamento Setortal
Pessoal Civil
Despesas varíaveís . .
.
Documentaçâc e Divulgação
Pessoal Civil
vcnc.mcntos e- Vantagens Fixas
.
Jnspetcría-Geral de Finanças
Or-oroenaçãc e Contrôle Financeiro
Pessoal Cíví!

Despesas vanavcrs . .

---

35.600
12.000

.

230'.000

cíona.
Pessoal Civil
Vencimentos e. Vantagens Fixas
.
Despesas vanávcis . .
.
Departamento de Administração
Courdenaçâo dos
Serviços Administra-

22.000
50.S00

22.05 - Dívtsao de Segurança e Informações
22.05.08.09.2.012 - assessoria Rcracíonada à Segurança Na3.1.1.1
01
02
. 22.07
22.07.01.01.2.014

1,GO

tivos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vcnormcatos e Vantagens FIxas
22.08 -- Departamento Nacional de Aguas

.
e

Energia Elétrica
Coorcenacão da Política Nacional dos Recursos Hídricos e Energéticos
3.1.1. l -- Pessoal Civil
Oi - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
02 - Despesas Variáveis
.

82.900

22.08.10_01.2.016 -

3.2.3.3 3.2.5.0 22.09 -

Saíarto-Familía . .
Contrtbrncõee de Previdência Social

.

.
Dej.artamentu Nacional da Produção Míneral
22.09.14.01.2.017 - Ccordenaçãc da Politica Nacional de Re3.2.3.3 -

CinSOS Míneraís
Saiárío- Família •

.

.

303.000
1.297.000
27O'.5CO

229.500

40.000
2.573.300

TOTAL .

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de:
a)
Anulação parctat de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao Subanexc 22.0C, a saber:
22.00- 1\,I:lNISTFRIO DAS MINAS E ENERGIA
22.08 - Departamento Nacional de Águas e

Atividade 3. 1. 3. 1 22.09 -

Atividade -

3. 1. 3. 1 -

Energia Elétrica
22.08.l{J,C1.2.016
Remuneração de Serviços Pessoais ....

Departamento

Nacional

>

•

1. 675.600

da Produção

Mineral
22JI9.14.01.2.017

Remuneraçãc de Serviços Pessoaís .....
TOTAL.

61;.500

1.730.200
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b)
Anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 28.00, a saber:

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 20,02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

B37.200

837.200

TOTAL
TOTAL GERAL .

2. '73.300

Art. 3<' :Este Decreto entrara em vigor na data
revogadas as disposições em contrário.

de

sua publicação,

Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Deljzm Netto
Benjamin 111 àrío Bap1;ista
João Paulo do.3 RelI:> VelZoso

DECRETO NÇI 69.333 _

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Abm à Presidência da Retauitsca
em favor da Consultoria Geral da
República, o crédito suplementar de Cr$ 22.500,00, para retóroo de
dotação consignada no Vigente Orçamento.
Co Presidente da República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei n» 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em favor da Consultoria Geral da República. D crédito suplementar no valor de
Cr$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros), para rerôrço de
dotação orçamentáría consignada ao subanexo 11.00, a saber:

crs

11.00 - PRESID;cNCIA DA REPúBLICA
11.09 -OJm;ultori~ Geral da República
11.09.01.04.2.011 - Assessoria
Jurídica à Presidência

República
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

1,00

da

.

22.500

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto dsccrrerào
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs

1,00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - REcursos 50l.:
Supervisão do Mímatérto

Projeto -

do Planejamento e Coordenaçã-o Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência
.
22.5ÜO
Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
3.2.6.0 -

Repúhííca.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO Nv 69.334 -

DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Abre à Justiça do Trabalho o crédito suplementar de Cr$ 787.500,00, para
refõrçc de dotações consignadas no mçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 59
da Lei no 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais
Regionaía do Trabalho das P, 4?-, 6\'1- e 81t Regiões, o crédito sunlementar
no valor de Cr$ 787.500,00 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos
crUZeirOS), para reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexe 08.00, a saber:
crs 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.02 ~ Tribunal Regional do Trabalho da P Região
08.02.01.06.1.004 - Reequtpamentn do Tribunal Regional do
Trabalho e Juntas da 11l- Região
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
20.000
08.02.01,06.2.004 - Processamento de Causas Trabalhistas na
Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito
Santo
3.1. 2. O - Materíal de Consumo
_
.
50.000
3.1.3.0 - Servicos de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
80.000
08.05 - Tribunal Regional do Trabalho da 41l- Região
08.05.01.06.2.010 - Processamento de Causas Trabalhistas no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
..
40.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
10.000
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.
.
9.500
08.07 - Tribunal Regional do Trabalho da 61} Região
08.07.01.06.1.018 - Construção do Edifício Sede do Tribunal
em Recife - PE
308.000
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
08.09 - Tríbunal Regional do Trabalho da 81l- Região
08.0901.06.1.022 - Construção do Prédio para as Juntas de
Conciliação e Julgamento em Manaus
270.000
4.1.1.0 - Obras PÚblicas
.

TOTAL

..

787.500

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 08.00, a saber:
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
Cr$ 1,00
08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
Atividade
08.01.01.06.2.002
3.1. 4. O - Encargos Diversos . .
267.500
08.02 - 'I'ríbunal Regional do Trabalho da 1~ Regiáo

Projeto
4.2.1.0 -

08.02.01.06.1.003
Aquisição de Imóveis

150.000
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08.03 -

Tribunal Regional do Trabalho da

2~ Re~

gião

Projeto
4.1.4.0 08.09 -

Projeto
4.1.1.0 -

08.03.01.06.1.005
Material Permanente

.

170.000

Tribunal Regional do Trabalho da 8l.l- Regtáo
08.09.01.06.1.023
Obras Públicas

200.000
787.560

TOTAL . . .

Art. 31? 1!::ste Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília,

7

de

outubro

de

1971;

1509 da

Independência

e 839 da

Republíca ,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João paulo dos Reis Velloso

DECRETO w! 69.335 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao M'l'lListério da Aercruuiticá o crédito suplementar de Cr$ 7.341.800,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o
arüígo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.341.800,00 (sete milhões trezentos e quarenta e
um mil e oitocentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
crs 1,00
12.00 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
12.00.08.07.1.011 - Material Bélico, Suprimentos e Equipamentos
68.360
4.1.4.0 - Materíal t-crmanente
, .
12.0U 08.07.2.015 - Coordenação e
Execução dos Serviços
Administrativos e Operacionais
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
2.480.000
12.00.16.07.1.029 - Aprimoramento de outros Aeroportos do
Plano Aeroviário Nacional (Tarifas Aeroportuárias)
4,2.1.0 - Aquisição de Imóveis
.
598.300
12.00.16.07.2.029 - Manutenção e" Funcionamento da Rêde
Aeroportuária (IULCLG)
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1,3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.195.200
TOTAL ..........................•

7.34l.800
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Art. "l,9 Os J'ecID'.-"'OS necessáríos à execução dêste Decreto ceeoirerao
de anulação parcial de dotações orcameetártas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 12.00, a saber:

crs
12.00 -

Atividade 3.1.2.0 -

Atividade -

1,00

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
12.00.08.07.2.011

Material de Consumo

68.300

12.00.08.07.2.015

3.1.1. O -- Pessoal
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
Atividade _. 12.00.16.07.2.029
3.1.4. O - Encargos Diversos
x>rojeto - 12.00.16.07.1.029
4.1.1.0 - Obras Públicas

2.480.000
·1.195.200

'. .

598.300

TOTAL ...........................•

7.341.800

Art. 3i;t Este Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da. Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

69.336 -

DE 7 DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao .J.1'linistérfo tia Justiça o crédito suplementar de Cr$ 1.425.900,00,
para retõrçc de aotaçãee consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arttgo 81, item III, da Constttuicâo e da autorização contida no artigo 6.9
da Lei nc 5.628, ce 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica auerro ao Mímstérlo da Justiça, em favor de diversas
unidades orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.425.900,CC
(um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil e novecentos cruzeiros), para
rerôrço de dotaçces orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:

o-s 1,00

20.['0 - MINISTllRlO DA JUSTIÇA
20.01 - Gabinete de Ministro
20.01. 01. 04. 2.001 - Assess-n-a Ministerial
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .
_

.
.
3.2.3.0 - Transferêncíaa de Assistência e Previdência Social

3.2.3.3 - Salárío- Fandlía • . . __ .................•
20 _05 - Procuradorta-Geral da Justiça :Milif"m'
20.05.01.04.2.006 - Defesa dos interesses da União à Justiça

3. 1.1. O 3.1.1.1
01
02
3.2.5.0

-

20.08 -

Militar
Pessoal
PesSf)JJ Civil
vencím-ntos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Ccntríbtdções de Previdência Social
Dtvísâc de Segurança e Informações

.
.
.

"352.500
33.500
19.000

350.000
60.000
45.0UO
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20.08.08.09.2.009 3.1.1.0 3.1.1.1 -

.éssessoría Relacionada à Segurança Nacional
Pessoal
Pessoal Civii

01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
(12 - Despesas Variaveís ...................•
3.1.3. O -

145.801}
30.000

Serviço- de Terceiros

3.1.3.2 - Outros Servícos de Terceiros
.
20.10 - Consemc Nacional de Trânsito
20.10.08.12.2.011 - Coordenação, Dívuígaçao e Ftscatíaação

15.000

de Sistema Nacional de Trânsito
3.1.1. O .- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoa] Civil

01 4. í 3.0 -

20.1? -

Vencimentos e vantagens Fixas
.2:oUlUaI.tlt-l.tor· e instalações

__ ..

Arquív. Nacíonaa

.

60.000
3.0('0

20.12.01.01.2.013 - Guaroa ;;> Conservação de Documentos
3.1.1. O - Pessoal
3.1.l.1 _. Pessoal Civil

01 3.2.3.0 3.2.3.3 -

vencimentos €' Vantagens Fixas
Transferências de Assistência e
dêncía Socrar
Salário- Familia
TOTAl

.

293.200

Previ.

.

13 90Q1.425.900

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação pardal de dotacões orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
20.00 - MINISTllRIO DA JUSTIÇA
20.03 - Inspeto-r a Geral de Finanças
Atividade - 20 03.01.07.2.004
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pesscar Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas .......•
3.1.2.0 - Materta de Consumo
.
20.10 - Conselho Nacional de Trânsito
Atividade - 2D.10.08.12.2.011
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros •.........
3.: .4.0 _. Encargos 'OivP!"sQS ••••••••••.•.•••.••••.
20.12 - Arquive Nacional
Atividade - 20 12.01.01.2.013
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 3.2.5. O 28.00 28.02 -

Projeto 3.2.6. O -

Despesas vanáveís
Conta-íouíçôes de Previdência Social

.
.

crs

1,00

405.000
15.000

32.200
30800

170.000
30.000

ENCARGOP GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência
TOTAL .

.

742.900
1. 425.900

Art. 39 ltste Decreto entrare em vigor na data de sua pubhcacào,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaia
Antônio Delfim Netto
João Ptnuo dos Reis Velloso
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iJECRETO N9 69, 33 c[

-

DE

7 DE OUTUBRO DE 1971

.Abre a Presuiéncia da República, em favor do Seroicc Nacional de lrücrmações. o crédito suplementar de Cr$ 1.200.000,00, para retôrço de áota~
çóee ccmsun.aâas no cwente Orçamento.

o Presídent.e da Repúon-a, usando da atrtbuiçao que lhe confere

CJ

artdgt. 81, .ten, In, da Constdtuíçao, e da autorização contida no e.rtigo 69
da Lei nv 5 528 de .!. de dezembro de 1970, decreta:
Art. }';'I 1:<'10:' aberto à e'resmencia da RepUblica, em favor do Serviço
Nacional de rnrcrmaçoes, o credrt.. suplementar no valor de Cr$ 1.200.GOO,OO
(li111 milhào e duzentos mil iruzeiros: para refôrço de ':':Ot8.Çb~2 orçementártas consigna...-as ao subanesc 11.00, a saber:

crs
11. OI) -

11.0,: -

11.05.08.09 r . Oi.Y~ 4,1.iS I) 4.1 4.v 11.05.08.09.2.01l~

-

3.1.1.0 3.1.12 02 .3. J .4. O -

1,00

PRESID:Ê:NCIA DA REPUBLICA

Serviço Nacional de Informações

Reequipamento do Serviço
Equipamentos e Instalações
.
.vlateria.l Permanente
_.
Serviço de Informações e Contra-Jnrormações

350.000
150.000

Pessoal
Pessoal Militar
.cesoeses Variáveis
Encargos Diversos . .

.
.

300.000
400.000

TOTAL.
1. 200.000
Art. 29 Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
eis 1,00
11.00 - PRESID:Ê:NCIA DA REPúBLICA
11.05 - Serviço Nacional de Informações
Atividade - 11.05.08.09.2.005
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1. 1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis .
300.000
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
900.000
1.~OO.OOO

TOTAL.

Art. 39 mate Decreto entrará em vigor na data de sua puzillcaçâo,
l'ev-ogactas as disposições em contrário.
arasnta.
de outubro do
1971; 150. 9 da Indepenaencía e '33_' da
Repúbüca ,
EMILIO G. MEDICI
Antônzo neuini Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N" 69.33B -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Abre à Justiça do Trabalho, em lavor de diversas unidades orçamenunias,
I
crédito suplementar de Cr$ 12.461.000.00. para retorço de dot,tções
consignadas no oiçente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida. no artigo 69
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da Lei n» 5.628, de I" de dezembro de 1970, e no artigo 6g da Lei nc 5.660,
de 14 de julho de 1971, decreta:
Art 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor das unidades

orcamentàrlas, a eeguír discriminadas, o crédito suplementar no valor de
eis 1~.46LOOO,OO (doze milhões, quatrocentos e sessenta e um mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
08.00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 08.01 08.01.01.06.2.001 -

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas

em Instância Superior
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -

01 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

02 - Despesas vanaveís

üa.Ol.03.G7.2.003 3.2.3.0 3.2.3.1 08.1')2 .-

08.02.01.06.2.004 3.1.1. O 3.1.1.1 01 02 08.02.03.07.2.005 3.2.3.0 3.2.3.1 08.03 08.03.01.06.2.006 3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
08.03.03.07.2.007

---

3.2.3.0 -3.2.3.1 08.0-4 -

.

.

Pagamento de Inativos do Tribunal Superior do Trabalho
Transferências de Assistência e Previdêncía Social
Inativos
Tribunal Regional do Trabalho da IÇo
Região
Processamento
de Causas, Trabalhistas
na Guanabara, Rio de Janeiro e Eapírrto
Santo
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da IÇo Região
Transferêncías de Assistência e Previdência Social
Inativos
.
Tribunal Regronal do Trabalho da 2~
Região
Processamento de
Causas Trabalhistas
em São Paulo: Paraná e Mato Grosso
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ..........•..........
Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 2\'- Região
'I'ransferênctas de Assistência e Previdência aociar

Inativos

.

Tribunal Regíonal do Trabalho da 3~
Região
08.04.01.06.2.008 - Processamento de Causas Trabalhistas
em Minas Gerais, Distrito Federal e
Goiás
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0.2 - Despesas Variáveis
.
08.04.03.07.2.009 - Pagamento de Inatrvos do Tribunal Regional de Trabalho e Juntas da 3ª' Região
3.2.3.0 - Transferênoías de Assistência e Previdência Súcio.!

419.000
190.000

1. 758.000

230.000

230.000,

1. 583.000'
65.000

300.000.

1.211.000;

385.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.2.3.1 08.05 -

Inativos
.
Tribunal Regional do Trabalho da 4l1- Região
08.05.01.06.2.010 - Processamento de Causas Trabalhistas
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixa-s
.
02 _. DEspesas Variáveis
.
08.05.03.07.2.011 -

31
140.000

1.6S0 000
143.000

Pagamento de Inativos do Tribunal Re-

gional e Juntas da 4~ Região
Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
.
08.06 - Tribunal Regtonal do Trabalho da 5{l. Região
08.06.01.06.2.012 - Processamento de Causas Trabalhistas
na Bahia. e Ser gípe
3.1.1.0 - Pessoal
3. 1. 1. 1 - Pessoal Cívll
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
08.06.03.07.2.013 - Pagamento de Inativos do Tribunal Restonar do Trabalho e Juntas da 5~ Região
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
.
, OS.07 - Tribunal Regional do Trabalho da 6l)..
Regtâo
OS 07. m.06.2.014 - Processamento de
Causas Trabalhistas
em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
08.07.03.07.2.015 - Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 6lJ. Região
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 ,...- Inativos . .
.
08.08 - Tribunal Regional do Trabalha da 7lJ.
Região
08.08.01.06.2.016 - Processamento de Causas Trabalhistas
no Ceará, Piauí e Maranhão
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
08.08.03.07.2.017 - Pagamento de Inativos ao Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 7l)..
Região
3.2.3.0 - 'I'ransferêncías de Assistência e Previdência Soem'!
3.2.3.1 - Inatdvos
.
08.09 - Tribunal Regional do
Trabalho da Sl)..
Região
08.0!J.01.06.2.018 - Processamento de
Causas Trabalhistas
no Pará e Amazonas
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .

3.2.3.0 -

"W.üCO

950.000
162.euO

70.000

1.1:.15.GOO
240.000

;l00.000

246.000
61.000

12.000

447.000
l04.G()O
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08.09.03.07.2.019 -- Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 8~ Regtâo
3.2.3.0 -- Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 -- Inativos
.
TOTAL

.

90.000
12. Hil.lJOÚ

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcíai de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 28.00, a saber:

o-s

1,00

28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -- Recursos SOb Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024

3.2.6. O -- Reserva de Contingência

.

12.461.000
12.46~.{)OO

TOTAL.

Art. 39 nate Decreto entrará em vigor na data

de

sua punncaçao.

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 83" da Repuunca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureac Buzaut
Antonio Detttm: Netto
João Paulo dos Reis venceo

DECRETO N9 69.339 -

DE

7

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ti Justiça do Trabalho, em taoor de diversas umuuuies orçamentárias,
o crédito suplementar de Crs 18.571.000,00, para retorço de dotaçoes
conszgnaetas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artago
6\l da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, e na Lei n» 5.685, de 23
de Julho de, 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor das
orçamentárias, a seguir discriminadas, o crédito suplementar no
Cr$ 18.571.000.00 (dezoito milhões, quinhentos e setenta e um
zeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
08.00, a saber:

unidades
vaicr do
mil crusuoar-exo

crs

08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
08.01.01.06.2.001 - Processamento de Causas Trabalhistas
em Instância Superior
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e vantagens Ftxas
.
,
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salario-FamilIa.
.
.
·08.01.03.07.2.003 - Pagamento de Inativos do Tribunal Superior do Trabalho
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
,
.

1.00

600.000
18".000
12.000

298.000

ATOS DO PODER
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08.02 -

Tribunal Regional do Trabalho da 1l). Re-

08.02.01.06.2.004 -

Processamento de Causas Trabalhistas na
Guanabara -- Rio de Janeiro e Espírito
Santo
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
~ ..
Despesas Variáveis . .
.
Transferências de Assistência e Previdência Social

3.1.1.0 3.1.1. 1 -

01 02 3.2.3.0 ~.2.3.3

-

gíào

Salérto-Pamílía .

.

.

..

3.060.000
~50.000

.

Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da ll). Região
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos . . .
.
08.03 - Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Regíào
"08.03.01..06.2.006 - Processamento de Causas' Traba.ãnstas em
São Paulo, Paraná e Mato Grosso
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3. O - 'I'ransterencías de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
.
-D8.03 03.07.2.007 - Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 2!!- Regíão
3.2.3.0 - Transferências de Assístencta e Prevtuencía Social
3.2.3.1 - Inativos
_
.
08.04 - Tribunal Regional do Trabalho da 31). Re-

4:0.0(}O

JJa.02.03.07.2.005 -

505.000

3.832.DGO
122.000
4.9.000

gião

08.04.01.06.2.008 -

3.1. 1. O 3.1.1.1 -

01 02 -

3.2.3.0

~

Processamento de Causas Trabalhistas em
Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . . .. ,
.
'I'ransterencías de Assistência e Prevtdên-

14rm.f';fiO

285.000

cía Social
3.2.3.3 '-08.04.03.07.2.009 -

Salário-família
.
Pagamento de Inativos do 'I'ríbunal Regional do Trabalho e Juntas da 3~ Região
3.2.3.0 - Transferências de Asststencía e Previdência social
3.2.3.1 - Inativos . . '. . _
.
08.05 - Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Re-

~30.UOO

gtàc

'08.05.01 06.2.010 -

Processamento de Causas Trabalhistas nu
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1. 1. 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos E' Vantagens Fixas ..
02 - Despesas Variáveis . .
,
.
3.2.3.0 - 'I'ransrerêncías de Assistência e Previdência social
3.2.3.3 - Salárto-Famíha
.

2

6~4_

ooo

223,(100

52.0no

ATOS DO PODER ExECUTIVO

08.05.03.07.2.011 3.2.3.0 3.2.3.1 08.06 -

Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 4ç, Regtac
'Transferências de Assistência e Previdência Social
Inativos . .
.
Tribunal Regional do Trabalho da 5~ Re-

150.000

grão

Processamento de Causas Trabalhistas na
Bahia e Sergipe
3. 1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
"
02 - Despesas Variáveis.
.
.
3.2.3. O - 'I'ransrerencías de Assistência e Previdência Social
3.2.1.3 -- Saíárlo-ramnía
.
08.06.03.07.2.013 - Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntes da 51!- Região
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
.
08.07 - Tribunal Regional do Trabalho da 6l). Regíao
08.07.01.06.2.014 - Processamento de
Causas Trabalhistas
em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
_.
02 - Despesas Variáveis . . .
.
3.2.3.0 - 'I'ransrerencias de Assíatêncra e PrevidênCIa Social
3.2.3.3 - Salário-Família
.
08.07.03.07.2.015
Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 61!- ReOB.06.01.06.2.012 -

1.000.000
124.000
31.eGO

39.000

1.000.000
60.0Ü
20.000

gtac

Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
_
.
08.08 - Tribunal Regional do Trabalho da 7~ Regtao
tJ8.0R.01.ü6.2.016 ~ Processamento de Causas Trabalhistas no
ceará, Piauí e Maranhão
3.1.1. O ~ Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas vartáveís . .
.
3.2.3.0 -l'ranstrl'enClaS de Assístenoia e Previdência Soclaí
3.2.3.3 - Salário-Família . .
..
08.08.03.07.2.017 - Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 7~ Regrão
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Prevídênera Social
3.2.3.1 - Inativos .
..
08.09 - Tribunal Regional de 'I'raoarho da 8l). Re3.2.3.0 -

grão

30.000'

1.~56

GOO

169.0GO
12.000

I

56.00l}
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08.09.01.06.2.018 3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
08.09.03.07.2.019

-

Processamento de Causas TrabalhiStas no
Para e Amazonas
Pessoal

Pessoal Civil
cncimcnros e Vantagens Fixas
.
Despesas variáveis . .
.
Pagamento de Inatãvos do Tribunal Regfonaí do Trabalho e Juntas da 8~ Re-

368.0GO
110.000

ç

grao

3.2.3.0 -

Transferências de Assistência e Prevtden-

3.2.3.1 -

Inativos.

41.000

TOTAL

18.571. 000

CIa Social

Art. 2Q Os recursos necessários à execução dêate Decreto decorrerão
de auuraçac parcial de dotacào orçamentária consignada no vigente 01'çamento ao suoanexo 28.00, a saber:

crs
28.00 28.02 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIlIO
Recursos sob Supervísâo do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
18.571.000
Art. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua punlícaçào,
revogadas as cnaposíçoes em contrário.
Brasflía, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repunnca ,
EMÍLIO G. MÊnrCI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

69.340 -

DE 7 DE OUTUBRO DE

1971

Abre à, Presuiéncià da Re1Jública, em favor da Agência Nacional, o crédito
suptcmeniar de Cr$ 930.0C·O,{)O, para retorço de aotaçuo conslgnaaa no
mçente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artdgc 81, ttem utt, da Constituição e da autorização contida no artigo 69da Lei nv 5. ti::lB, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em favor da Agência
Nacional, o cremto suplementar no valor de Cr$ 930.000,00 (novecentos €'

trinta mil cruzeiros) para rerõrço de dotação orcamentàna consignada ao.
subanexo 1l.OC, a saber:

c-s
11.00 -

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

11 JO -

Agência Nacional
Dívulgaçac de Atos Governamentais
Pessoal

1.00

11.10.01.01.2.1112 3.1.1.0 3.1.1.: .- Pessoal Civil

U2 -

Despesas Variáveis

930

.OO~

ATOS no PODER EXECUl'IVO
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto deccrrerâo
de anulação 002 dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento RI3.
subanexo 28.00, a saber:

o-s

1,00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
",8.02 -

Projeto -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

28.02.18.00.1.024

3.2.6. O - Reserva de Contingência
930.000
Art. 39 ~sti~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉmcI

Antônio Delfim Netto

scao

Paulo dos Reis velloso

DECRETO Nl? 69.341 -

DE

3

DE

OU'IUBRO DE 1971

'lledistJ:ibui,

com

os

respectivos-

ocupantes, para o Quaàro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Indústria e do Comércio,
cargos originários _da Extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal e dá outras providencias.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. ic Ficam redlstríbuídcs, para
o Quadro de Pessoal -Parte Especial - do Ministério da Indústria e
do Comércio, os seguintes cargas integrantes do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Mínístérto
dos Transportes, com os respectívoa
ocupantes,
originários da
Extinta
Companhia Nacional
de Navegação
Costeira - Autarquia Federal, mantido o regime jurídico e previdenciário
dos servidores:
sotaaaor A-1706.S.A
Agostinho de Jesus da Silva
Auxiliar

Mestre A-1801.13.A

Arthur Ferreira dos Santos

de Portaria GL-S03.7.A

Amadeu de Freitas Bastos
entetoaor e Estoftuior A-903.1O. B
Stalin Dias da Costa

Art. 2º O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Minístérto da Indústria e do Comércio, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste Decreto,
os assentamentos individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vírtude de sindicância, inquérito adrnínistrati vo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4º Os ocupantes dos cargos
ora rerüstríbuidos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo. órgão de origem, até que rrçamento do Ministério da Indústria e
do Comércio consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5º í:ste Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
R

Brasília, 8 de outubro de 2971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

ATOS DO PODER
DECRETO N9 69. 342 ~ DE S D1:::
OUTUBRO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocupan~
te, para o Quadro de Pes-soal ~
Parte Especial ~ do Ministério da
Indústria e do Comércio, corao oráginário da Extinta Companhia Nacional de Navegação
Costei-ra ~
Autarquia Federal e dá outras pro-

-ouiências,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere " artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 19 Fica redistríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Indústria e do
Comércio, um cargo de vlarceueíro,
A~603.10.C ocupado por Iloi Chrisostomo de Queiroz integrante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos Transportes, originário da Extinta Companhia Nacional de Navegação costeira - Autarquia Federal, mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor.
Art. 29 O Ministério dos 'I'ransportes remeterá ao órgão de Pessoal
DECRETO N9 69.343 -
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do Ministério da Indústria e do Ccmércío, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste Decreto, o assentamento individual do servidor aqui mencionado.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegal ou
contrária às normas admímstratívas
aplicáveis à espécie.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrlbuído
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que orçamento do
Ministério da Indústria e do Comercio consigne os recursos necessários ao
pagamento da despesa resultante õo
cumprimento deste ato.
Art. 59 'itste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
8 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 de, República.
E.MÍLlO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de 1!4"onws

DE 8 DE OUTuBRO DE 1971

Abre ao Minipiério dOE 'Transportes, em favor da Secretaria Geral Entidades Superoisionoâae, O crédito suplementar de
.
Cr$ 100.000.000,00, para fins que especifica.

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constttulção, e da autorização contida no artigo 6Q
da Lei nv 5.628, de F' de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mmístérío dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o credito suplementar no valor
de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), destinado ao pagamento
do pessoal da Rêde Ferrovíàrta Federal S. A., a saber:
crs 1,00
27.00 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
27.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervísíonadas

Atividades a Cargo da Rêde Ferroviária Federal S. A.
3.2.2.0 - Subvenções Económicas
100.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentarías consignadas no vígente
Orçamento ao Subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Míníatertc
do Projeto - 28.02.18.00.1.024
100.000.000
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

27.03:16.05.2.010 -
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Art. 39 O presente crédito no orçamento próprio da Rêde Ferroviária
Federal S. A. obedecerá a seguinte programação:
67.00 -

67. OI 67.01.16.05.2.001 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas
Rede Ferrovíàría Federal S. A.

Operação do Sistema Ferrovíarto Federal

100.000.000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de

outubro de

1971; 1509 da Independõncía e 33'? da

República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Mario tuuna Andreazza
J oco Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.344 OUTUBRO DE 1971

DE

o

DE

Designa Comissão Nacional para programar e coordenar as comemoracões do Seequicentenério da lndependen esc do Brasil e dá outras
providências.

O Presidente do República, usando
da atribuição que lhe confere o ar tigo 81, item IIl, da Consc.cnlçào, e
Considerando que as festividades de
7 de Setembro de 1972 deverão revéstir-se de caráter excepc'onal. tendo
em conta que a data assinalará o
1500 aniversário da Independência do
Brasil;
Considerando aue as referidas comemoracões deverão estender-se J:J, todo
o território nacional, com a iartlcipação de todo o povo brasileiro;
Considerando que as festividades
deverão marcar-se pelo mais elevado
espírito cívico e patriótico, decreta:
Art. 10 E' instituída uma Comis-

são Nacional para programar e coordenar as comemorações do Sesquicentenário da Independência do Brasil, durante o ano de 1972, hem como
propor os meios necessários à reaüzaç â o das mesmas.
Art. 29 A Comissão a que se refe-

re o artigo anterior será integrada
pelos Ministros de Estaelo da Justiça,
da. Marinha, do Exército, das Relações Exteriores, da Educação e Cultura e da Aeronáutica, pelos Chefes
dos Gabinetes Mihtar e Civil da. Presidência da República e pelos Presidentes das
seguintes entida-des:
Instituto Histórico e Geográfico Bra-

slleiro, Conselho Federal de Cultura,
Liga de Defesa Nacional, Asscciaçâo
Brasileira deImprensa, Associação
Brasileira de Emissoras de :q,ádio e
Televisão (ABERT) e Ass-ociação Brasileira de Rádio e Televisão
.
(ABRATE) .

Parágrafo único. A Comissão Nacional manterá entendimentos com os
Poderes Legislativo e Judiciário e com
os Governadores das unidades da Federaçâo, a fim de harmontear a participação de tôda a Nação nas comemoraçõea do Sesquicentenário da
Independência.
Art. 39 A Comissão Nactonal designará uma Comissão Executiva
Central e as Subcomissões que se fizerem necessárias.
Art. 49 Os Ministros da Fazenda
e do Planejamento e Coordenação
Geral promoverão as medidas necessárias para ocorrer às despesas resultantes da execução dêste Decreto.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Asuüberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N. 9 69.345
OUTUBRO DE :971

DE

8

DE

Concede nermiseão em carater permanente, a
Comsuinnui
Qui1Hca
Rtuxiia Brasileira, para t'..lnCic,n.zT
aos domingos e nos dia.s teruiaoe
civis e religiosos.

O Presidente da República Federativa do Brasil, usando da atríbtuçao
que lhe confere O artigo 81 item IH,
da Constituição e tencto em vtsta o
disposto no artigo 7.9, § 2.9, do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 27.048, de 12 de agôsto de 1949,
decreta:
Art. 1.9 Fica autortzaoa. em carater permanente, a tuncíonar aos domingos e nos dias feriados c'vís e
relígtosos. a Companhia t-i~llmica
Rhodia Brasileira. sediada na Capital
do Estado de São Paulo, na sua fabrica localizada no município de PauUnia, na Divisão Química, Grupos de
Sínteses Minerais, Nylon e Derivados,
Acéticos, Serviços de Utilidade e
Serviços Gerais, incluídos Pronto t:ocorro e Transportes do seu comp.e.xo
industrial, excluído o pess-oal de escritório observadas as dísposíçóes legais vigentes, sobretudo as - ele proteção ao trabalho.
Art. 2.9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 8 de outubro de 1971:
. e 83.Q dá
150.°. aOa' Ind ep endê neta
República.
EMÍLIO G. MÉDiCI

Júlio Barata

DECRETO N9 69.346 - DE 11
OUTUBRO DE 1971

DE

Altera os Decretos que menciona, e
dá outras providências

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item rrr, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, e o
que consta dos Processos no- 871 e
2.580, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na forma do
Anexo, a classificação dos cargos ínte-

grantes da série de classes de Técnico
de Administração, código AF-601, do
Quadro de Pess-oal - Parte Permanente - do Ministério do Exército,
com os respectivos ocupantes, aprovada pelo Decreto nv 55.559, de 15 de
janeiro de 1965, e retíftcada pelos
Decretos no- 57.39B. de 10 de dezembro de 1965, e 60.877, de 20 de junho
de 1967.
Parágrafo único. Em decorrência
dêste artigo ficam revistos os quantitativos dos cargos integrantes da citada série de classes, registradas nos
anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 29 A retificação prevista neste
decreto prevalecera a partir de 26 de
junho de 1964, com relação a Maria
José Milanez da Cunha Lima e Conceição Mello de Azevedo.
Art. 3·9 As vantagens financeiras
decorrentes da aplicação deste Decreto vigoram a partir de 19 de junho
de 1964, salvo quanto às readaptaçôes
efetuadas posteriormente àquela data.
Art. 49 O disposto neste Decreto
nào homologa situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou
inquérito administrativo, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas admimstrativas em

vigor.

Art. 59 O órgão de pessoal competente apostdlarà os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto ou
expedirá atos declaratórios das respectivas situações Juncionaís, com observância do disposto no art. 99 da
Emenda Constitucional nv 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 69 A despesa com a execução
dêste Decreto correrá à conta dos recursos próprios do orçamento do Ministério do Exército.
Art. 79 gste Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario
o

Brasília, 11 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 89 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando GeiSlS'l

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.O. de 13-10-71.
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DECRETO NQ 69.347 OUTUBRO DE 1971

DE

11

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Geografia do Instituto de Cténcias
Humanas da Universidade de Cc...
:tias do Sul - RS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540 de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9'
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo CFE nv 1. 952
de 19t58, do Ministério da Educação e

Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido reconheclmento ao Curso de Geografia do Instituto
de Ciências

Humanas

da Universi-

dade de Caxias do Sul, mantida pela

Associação Universidade de Caxias do

Sul, sediada em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art: 29 ~te Decreto entrará em
vigor na data da sua puolicaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 11 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.348 - DE 13
OUTUBRO DE 1971

DE

Publica os índices
de
atualização
monetária dos catórioe dos últimos
24 (vinte e quatro) meses. na JOT~
ma estabelecida na Lei
n9 5.451,
de 12 de junho de 1968, e dá OU~
tras providênctas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IrI, da Constítutçao e
tendo em vista o disposto no § 20 do
Art. 19 da Lei nv 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 19 Para
reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses,
contorme
estabelecido no § 29 do Artigo 19 da
Lei nv 5.451, de 12 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coeríctentes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos co-

letivos de trabalho
ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de outubro de 1971:
Coeficiente
Mês
Outubro de 1969
Novembro de 1969
Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970
Maio de 1970
Junho de 1970
Julho de 1970 ..•....
Agosto de 1970
Setembro de 1970
Outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Mala de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agôsto de 1971
Setembro de 1971

1,46
1,44
1,42
1,40
1 3'7
1;35
1,32
1,31
1,29
1 27
1 '24

1;21
1,19
1.18
115
1:15
1,13
1,12
1 iu

1:08
1,07
1,04
1,02

1,01

Parágrafo único. O
salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valôres obtddcs
pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 29 êste Decreto entrará em
vigor na data de sua
publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília
13 de outubro de 1971;
1509 da Independência e
839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 69.349 - DE 13
OUTUBRO DE 1971

DE

Suspende, temporàriamente, a aplicação de
dispositivos do Decreto
n 9 63.378, de 8 de outubro de 1968,
alterado pelo Decreto n9 67.209, de
16 de setembro de 1970, que reçiuamenta a Lei
de
Promoções dos
Oficiais da Ativa da Aercaunuica ,

o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o artígo 81, item In, da Constituição, e de
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acôrdo com o artigo 25 da Lei número 5.020, de 7 de
junho de 1966,

decreta:
Art. 19 Fica suspensa, temperariamente, a aplicação dos seguintes
dispositivos do Decreto nc 63.378, de
8 de outubro de 1968, alterado pelo
Decreto nv 67.209, de 16 de setemuro
de 1970:

_ letra b do item 6 do artigo 22;
_ letra b do item 7 do artigo 22;
- letra b do item 4 do artigo 24;
- letra b do item 4 do artigo 25;
- item 5 do artigo 25;
- letra b do item 3do artigo 26; e
- item 4 do artigo 26.
Art. 29 :Este decreto entrará em
pubücaçáo,
vigor na da ta de sua
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 13 de outubro de 1971;
150 9 da Independência e 83Q da
República ..
EMÍLIO G.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N," 69.350 -

DE 14 DE

OUTUERO DE 1971

Declara de utilidade pública a Associação Maria Imaculada, com sede
no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 52.464, de 1971, decreta:
Art. 1.0 ~ declarada de utilidade
pública, nos têrmos do art. 1.0 da Lei
91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o art. 1.0 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n." 50.517, de
2 de maio de 1961, a Associação Maria Imaculada, com sede no Estado
da Guanabara.
Art. 2.° :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.351 -

DE 14 DE

OUTUBRO DE 1971

Autoriza o nmeicmamenío da Facuidade Paulista de Música, com os cersos de licenciatura em múszca. cum
sede em São Paulo - S.P.

o Presidente da Repúbli-ca, usar.. dc
da atríbuíçác que lhe confere o artd-.
gú 81, item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968"
alterado pelo Decreto-lei ne 842, de 9
de setembro de 19B9, tendo em vista o
que consta do Processo nc 246.'198-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamenta da Faculdade Paulista de Música, com os cursos de licenciatura em
Música, Instrumento (piano, víoltno €A
violão). Canto, Composição e Regência, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de são Paulo.
Art. 29 gste Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as díspcslções em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971:
1509 da
Independência e 83 9 da'.
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.352 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1971
Diepôe eõbre o empréço de Grupos-·
Tarefa no Gabinete do Ministro e'
no Conselho de Desenvolvimento
Comercial (CDC) do Ministério da
Indústria e do Comércio.

O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrt, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Indús..
tria e do Comércio autorizado a. empregar Grupos-Tarefa nos serviços da'
assessoria técnica e administrativa do
Gabinete do Ministro e do Conselho'
de Desenvolvimento Comercial (CDe),
para execução de encargos especiais e
projetos específicos, tendo em vista a .
prioridade estabelecida pela Reforma
Administrativa, de acôrdo com o dis ..
posto no Decreto nc 68.885, de 6 de
julho de 1971, bem como a promoção
e orientação da política de desenvol-.
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-vímento do comercio interno do País,
em face do que determina o Decretolei nv 868, de 12 de setembro de 1969

e o Regulamento aprovado pelo Decreto nv 65.547, de 21 de outubro de
1969.

Art. 29 Os Grupos-Tarefa serão
constituídos na forma do que precettua o Decreto nc 68.105, de 22 de ja-

neiro de 1971, e terão organização e
duração teenporárías, devendo ser SU·
prrmrdos tão logo concluam os encar..
gos que lhes forem conferidos.
Art. 3'? O dispêndio decorrente da

constituição

e

funcionamento

dos

Grupos-T'arera correrá à conta das
dotações próprias do Mlmstérlc da

Indústria e do Comércio.
Art. 49 O presen te Decreto en trará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de outubro de 1971j
150Q

da

República.
EMÍLIO

Independência
G.

e

839

da

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 69.353 - DE 14
OUTUBRO DE 1971

DE

EXECUTIVO

ereto, o assentamento individual do
servidor aqui mencionado.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vrr..
tude de síndicência, inquérito admínlstratívo ou revisão de enquadra..
mente, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à sspécie,
Art. 49 O ocupante do cargo Ora
redístribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne os recursos
necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5Q E:ste Decreto entrará em vi ..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 14 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza

DECRETO N° 69.354 - DE 14
OUTUBRO DE 1971

DE

Reiiietribui, com o respectivo ocupan~
te, para o QUadro de Pessoal _
Parte Especial do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
cargo originário do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional e
dá outras providências.

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação ou instituição de
servidão de passagem, imóveis coastituidos de terras e benfeitorias, situados nos municípios de Jundiai
e Barueri, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere o ar..
tigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 19ô7, decreta:
Art. 1Q Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especíal
- do Departamento Nacional de Es..
traces de Rodagem, um cargo de E"õJ_
criturárto AF-202.8.A ocupado por
Eôlo Vertssímo da Silveira, integrante
do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos Trans..
portes, vrigmárlo do extinto Lloyd
Brasileiro Patrimônio Nacional,
mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor.
Art. 29 O Ministério dos Transpor..
tes remeterá ao órgão de Pessoal do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste De..

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e em
conformidade com ° que dispõe o Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956,
e o artigo 24 da Lei n- 2.004, de 3 de
outubro de 1953, e atendendo à necessidade de a petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS construir estrada de acesso, linha de transmissão
e estação repetidora para o Sistema
de 'I'elecomunlcações do Oleoduto pauIínía-São Paulo (OPASA), Município
de Jundtaí, e reprêsa para o Sistema
de Abastecimento de Agua do Termínal de Baruert Municíuío de Baruerí,
EoStado de São Paulo, decreta:
Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropria...
ção, total ou parcial, ou Instituíçâo de
servidão de passagem, em favor da
.
Petróleo Brasileiro S. A. -
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·PEI'ROBRAS: os imóveis constituídos
de terras e benfeitorias abaixo descritos, necessários ao apoio das obras
do Terminal de Barueri e Oleoduto
Paulínia-São Paulo (OPASA): Imô-vets constituídos de terras e benreítorias necessários à construção de uma
estação repetidora de telecomunicações, incluídos em uma área de ...
1.600,OOm2 (um mil e seiscentos me-tros quadrados), localizada no Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, com os limites indicados na nlanta PETROBRÁS - DETRAN número
080-022-327, situada no Pico do Japi,
com a forma de um quadrado de ...
40,00m (quarenta metros) de lado, estabelecidos pelos pontos "A", de coordenadas X = 305.348,00 e Y = .. ",
7.428.319.00; ponto "B" de coordenadas X
305.312.00 e Y
7.428.335,00;
ponto "C" de coordenadas X = ,...
30fj_~~9.00 e Y = 7.428.371,00; e ponto "D", ele coordenad: X = 3D5.365.00
e Y= 7.428.355,00; imóveis constttufdos de terras benfeitorias necessárias
à construcão de estrada de acesso 8
'Iínha de transmissão. à estação renetddora de
telecomunicações. incluídos
em uma faixa de anm (trinta metros)
de largura e 1.780,20m (um mil setecentos e oitenta met-ros e vinte centímetros) de cotnprtmentc, no Município de .jundiaí, com os seguintes limtt.es tnrücados na planta
.
PF.TR.OHRAS-DETRAN número
,
080-022-327, iniciando no ponto de
coordenadas X = 306 _246.00 e Y =
-7.427,596.00 à. margem da estrada municipal, aue líaa a cidade de .Iundfaí
ao bairro de Santa Clara, distante ..
3.970.00m (três mil novecentos e setenta metros) da Via Anhanguera ..
(SP-330), seeue na dtrecão noroeste
com a largura de 30.aOm (trinta metros) e na distância de 1.780.20m até
8tinrrir o ponto de coordenadas X =
305.343,00 e Y = 7.428.365.00, situado
no cume do Pico Janl: imóveis constituidos de terras e bentettortas necesS3,1'1nS à construção de renrêsa para
abastecimento n~ f10'11q ao 'T'''...min::t1 rlé
Baruert do Oleoduto Paulínia-São
Paulo, incluídos em uma área que ini-

=

=
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cta na linha de coordenadas X =
314.347,00 e limitada pela curva de
nível correspondente à cota 774 (setecentos e setenta e quatro metros).
às margens direita e esquerda do Córrego do Garcia, situado no Município
e Comarca de Baruert. Estado de ~ao
Paulo, nas proximidades da estrada
municipal que liga Osasco à localidade de Parnaíba, até encontrar a línha de coordenadas X = 313.994,50
em ambas as margens do Córrego do
Garcia, e a partir dêsses dois pontos
os limites seguem nas dírecões norte
e sul até encontrar as linhas de coordenadas Y = 7.402.022,50 e Y
.
7.401.950,00 nas distâncias respectivas
de 13,00m (treze metros) e 19,OOm
(dezenove metros) e depois seguem
nas linhas de coordenacâo citadas na
direcão oeste até encontrar a linha de
coordenada X = 313.943.00 numa distância de 51.50m (cinqüenta e um metros e cinqüenta centímetros), fechando, assim. a área de 10. 550,OOm2
(dez mil quinhentos e otncüenta metros quadrados)', svoroxlmadamente.
Art. 2° A Petróleo Brastleíro S. A.
~ PETROBR,ÁS
fica autorizada a
promover e executar, com seus próprias recursos. amigável ou Iudlctalmente. a constitutcâo de servidão de
passagem ou as desaprorrríacões parciais ou totais necessárias aos seus
trabalhos. mediante processo regular
para cada imóvel, na forma da Lei.
Parágrafo único. A execução do dlsposto neste Decreto far-se-á segundo
os planos e os crttértos de conveniência e onortuntdade da. P~TRORR,ÁS
Que nnnPrá proceder. inclusive. se houver urcêncta. nos têrmos do Artigo 15
do Decreto- lei n'' 3 _3fl~, de 21 de 'lunho de 1Ç)4L alterado nela Lei nú~
mero 2. 7R~. de ?1 de 11"1Rio de 1!-)56.
Art.. 3° 'ftst-p Decreto pnt.r8.r8, em vigor na dBt.R, de sua nubltcacâo. revozadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDWI

Beniamim: Mário Baptista

DE

14

DE OUTUBRO DE

1971

'C1ia e classifica cargos de prooimenio em comissão e funções gratificadas,
no Colégio Pedro Ll, e dá outros providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.arttgc 81, item lI!, d"!, Constituição, e tendo em vista o disposto no De-
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ereto-lei 119 245, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei no 5.490"
de 3 de setembro de 1968, e pelo Decreto-lei nv 419, de 10 de janeirode 1969, e de acôrdo com o estabelecido no artigo 56 da Lei nc 3.780, de
12 rk julho de 19ÔO. decreta:
Art. 1'.' Ffcam criados, no Colégio Pedro lI, e classificados, provlsó-

ríamcnte, os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas
constantes do Anexe, que é parte integrante dêste decreto, previstos no
Regimento do mesmo Colégio, aprovado pelo Decreto n» 63.071, de 5 de
agôsto de 1968.

Art. 29 A Seção do Pessoal, prevista no artigo 59 do Regimento apro..
vado pelo Decreto nc 63.071, de 5 de agôsto de 1968, fica subordinada

diretamente ao Diretor-Geral do Colégio Pedro II, com a competência
definida no artigo 24, item I, do Regulamento Geral do mesmo estabele-.
cimento de ensino, baixado pela Portaria nc 597, de 28 de agôsto de 1968.
do Ministro da Educação e Cultura.
Art. 39 A despesa com a execução dêste decreto será atendida com
as dotações orçamentárias próprias concedidas ao Colégio Pedro 11.
Art. 49 li:ste Decret-o entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nc 55.063, de 24 de novembro de 1964, que dís-.
põe sôbre funções gratificadas daquele Colégio, e as demais disposições.
em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971; 1509 da
Independência e 83\' da:
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 18-10-71.

DECRETO

N9 69.356 DE 14 DE
DE 1971

OUTUBRO

Conceàe permissão, em caráter 'Permanente, à emprêsa "Brasital Sociedade Anônima para a Indústria
e o Comercio" para funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis
e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo qu- lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
79 , ~ 29, do Regulamento aprovauc
jelo Decreto número 27.048, de 12 de
agôsto de 1949, decreta:
Art. 19 Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aOS domingos e nos dias feriados civis e religiosos, nos seus setores de preparação
de pasta,maqulnas de papel, cateterras e tratamento de água, bem como
nas orícínas de manutenção, a empresa "BRASITAL Sociedade Anôrnma para a Indústria e o Comércio" sediada no Estado de Sâo Paulo, observadas as disposições .egaís vigentes,
sobretudo as de proteção ao trabalho.
Art. 29 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

çâo, revogadas
contrário.

as disposições

em:

Brasília, 14 de outubro de 1971;
1509 da Independência e S3l? da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.o 69.357 OUTUBRO DE

DE

14

DE

1971

Declara de utilidade pública o Centro,
de Integração Emprêsa-Escola
elE-E, com sede em São Paulo. Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
81, item IIl, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
M.J. 4.123, de 1970, decreta:
Art. 1.0 É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1.0 da
Lei 91, de 28 de agõsto de 1935, combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 50.517,
de 2 de maio de 1961, o Centro de.
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Integração Elmprêsa-Escola elE-E,
-com sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.358 OUTUBRO

DE 14 DE

DE 1971

Dispõe sôbre a autonomia tuimímistm:
tiva e financeira assegurada à Coorâenacão de Assuntos Lniertuictcmnis
de Agricultura - CINGRA, do ],.[irustério da Agricultura, e dá outras

prooiâénciae .

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, Itens III e V da Constituição,
decreta:
Art. 19 A autonomia administrativa e financeira assegurada à CCOl'denaça-() de Assuntos Internacicuaís
de Agrfcultura - CINGRA, do Mínistérro da Agricultura, pelo Artigo
17 do Decreto nv 68.593, de 6 de maio
de 1971, será exercida nos limites e
para OS fins indicados no presente Decreto.
Art. 2 9 Compete à Coordenação de
..A ssuntos Internacionais de AgrtcultuTa OIHGRA:
I - Coordenar os assuntos relativos à cooperação financeira e à 'J..Sststêncía técnica à agrícultura, reeebidas de organismos internacionais e
de agências de governos estrangeiros;
II - Promover a elaboração de e c, _
'tudoa de cooperação financeira e de
assistência técnica a,o setor agrícola;
In - Mediante delegação expressa
do Ministro da Agricultura, celebrar
.convêníos, acôrcíos, ajustes e contratos com entidades e órgãos públicos
ou privados nacionais, objetivando a
execução OU ampliação dos projetos e
.attvídades programados, observada a
10gJ.slação vigente;
IV - Coordenar a execução de projetos agropecuários que envolvam recurses de organismos internacionais e
de agências de governos estrangeiros;
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v - Efetuar a gestão financeira dos
l'eCLIl'SOS previstos no art. 79 dêste
Decreto;
VI Avaliar, continuamente, (;3
projetos em execução e propor as me,
di das necessárias a fim de adaptálos às conveniências nacionais;
VII - Representar o Ministério da
Agricultura no sistema Intermlnistertal de cooperacâo econômica e técmos internacional, em estreita :301aboração com a Subsecretaria de Cuoperação Econômica e Técnica Inter.,
nacional (SUEIN), do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral, e
a Dívisâo de Cooperaçâo Técnica (DCT) , do Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 39 As solicitações de cooperação financeira e de assistência .ée.,
njce internacional, na área de competência do Ministério da Agrtculbu-.
ra, serão encaminhadas à Subsecretaria de Cooperação Econômica e 'I'écníca Internacional (SUElN), do Míntstérío do Planejamento e Coordenação Geral, através da CINGRA.
Art. 49 Para o desempenho das 1-e.5'_
pectívas atribuições, a CINGR..~ contará com pessoal técnico e admíntstratdvo colocado à sua disposição pelo
Míuístérto da Agricultura, bem como
por outros órgãos da Admtnlstração
Pública Federal. Estadual e Autárquica, na forma das normas legais e
regulamentares em vigor.
Art. 59 A Coordenação de assur.tos
Internacionais de Agricultura - ....
CINGRA - será dirigida por um C:O~
orrícnador, subordinado ao Secretárto..
Geral, escolhido entre técnicos de ntvel superior, de reconhecida expertêncía e comprovada capacidade profissional nos assuntos relacionados com
as finalidades do órgão, nomeado em
comissão pelo Presidente da Repúbüca .
Art. 6v A organização dos serviços
técnicos e administrativos da CIl'T G R A
será objeto de Regiment-o Interno, a
ser aprovado pelo Ministro da Agrtcurtura, observada a formalidade pre,
vista no Decreto nv 62.459, de 25 de
m[1,:!'ÇO de 1968.
Art. 79 Caberá à CINGRA, no âmbito do Ministério da Agricultura, a
transferência ou a gestão dos recurSC'S financeiros a seguir díscrrmtnados:

I - Dotações consignadas no Orçamento Geral da trníao, destinadas
às despesas de custeio do órgão;

ATOS
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TI _ Recursos provenientes de acôrdos ürmados com órgãos ínternacioDaIS ou agencias de países sstrangeírcs destinados a execução de projetos
agropecuarros ;

In _ Dotações ccnsigriacas no 01'-

çamento Geral da rruião,

com~ c~n~

t-apartdda brasileira a oooperaçac m.,
teruacíonal ou estrangeira ao setor

agrícoía.;

Iv - oontctbureões provenientes de
entidades públicas ou do setor privado'

V - Recursos eventuaís oriundos
de prestação de serviços;
VI - Recursos previstos no art.
II dêste Decreto;
""II -- Outros recursos nã-o aspecí.,
nceccs.
§ to A gestão financeira e a auditoria da aplicação dos recursos refenõos neste artigo observarão a IeglsIacáo vigente e o que fôr estanelecído
nos respectivos convênios, acôrdos,
ajustes, protocolos ou outros instrumentos equivalentes.
§ 2\!· A competência prevista neste
artigo não exclui a competência. e a
responsabilidade que o órgão executor
de cada projeto tenha como gestor dí ,
reto dos recursos ao mesmo destinados.
Art. 89 Os recursos financeiros constantes do artigo anterior, destinados
à execução de projetos agropecuários,
serão depositados a crédito da
.
OrNGRA em contas específicas no
Banco do Brasil S. A. e, com exceçâc daqueles referidos nos itens I e
XII do mencionado artigo, continuarâc dísponívels, independentemente
dos periodos ou anos fiscais.
Art. 99 A CINGRA desempenhará
suas atribuições de coordenação técnica e de gestão financeira em perfeita. consonâncía com a legislação
DECRETO N\! 69.359 -

EXECUTIVO

vigente e com as diretrizes fixadas'
pela Subsecretaria de Planejamentoe Orçamento - SUPLAN, do Ministério da Agricultura.
Art. 10. A CINGRA terá tesouraria própria, pagando pessoal e nrucessando díretamente, entre outras, a
averbação de contratos, consignações.
diversas, movimento bancário e amíssâc de certidões.
Art. 11. O acervo do EscritóriO
Tecn100 de Agricultura ~ ETA, orgáo gestor do Acôrdo Intergovernamental aprovado pelos Decretos Legislativos nvs 20, de 8 de maio de
1956, e 67, de 30 de novembro de 1966,
e extíntc pelo Decreto nc 66.169. de4 de fevereiro de 1970, será transferido. quando da liquidação do ETA,
para a Coordenação de Assuntos Interuacíonaís de Agricultura CINGRA.
Parágrafo único. Os saldos bancários existentes na conta "71.508-5 -205 - 10 - 31.201-80 - Escritório Téc-·
11JCO de Agricultura Em Liquidação - Decreto Legislativo nv 20-1956",
mantida na Agência Oínelândía-G'B,
do Banco do Brasil S, A., bem como
o passivo eventualmente constatada,
serão transferidos, após efetivada 8.
Iíquídaçao do ETA, para a coordenaçâc de Assuntos Internacionais
de
Agricultura - CINGRA.
Art. 12. 1!:ste Decreto entrará emvtzor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrári-o.
Brasília, 14 de outubro de

150~

da Independência
República.

e

1971;
831.' da.

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
L. F. ctrne Lima
João Paulo dos Reis v euoso

DE

14 DE OUTUBRO DE 1971

AtlTe à Justiça do Distrito Federal e dos Terrêtórios, em favor do Triburuu:
de Justiça do tnetnto Federal, o crédito suplementar de CrS 437.000,00,
para retórçc de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrlbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item I11, da Constãtuíçáo, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, e artigo 69 da Lei n? 5.660,
de 1971, decreta:
Art. 19 Pica aberto à Justiça do Distrito Federal e! dos 'Terrttórtos,
em favor do 'I'ríbunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar
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no valor de Cr$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete mil cruzeirosj ,
para reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 10.00 a

saber:

eis

1,00

10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITóRIOS
10. Dl - Tribunal de Justiça do Dlstríto Federal
10.01.01.06.2.001 - Processamento de Causas no 'I'ríbunal de
Justiça do Distrito Federal
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
10.01.03.07.2.002 - Pagamento de Inativos do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos .

353.000

84.000
4'37.000

TOTAL . .

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber;
crs 1,00"

28.00, ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 1?rojeto 3.2.6. O -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Cocrdenaçâr, Geral
28.02.18.00.1.024
Reserva de Contingência
.
TOTAL . .

437.000
437.000

Art. 39 mstc Decreto entrara em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as rnsposíçôes em cont-ar:o.
Brasília, 14 de outubro
Repúbnca..

de

1971;

l500?

da

Independência e 839 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antõnw Delfim Netto
Joâo Paulo aos Rets Venoso

DECRETO N9 69.360 -

DE

14

DE OUTUBRO DE

1971

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favo?' do Tribusuü.
de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar de Cr$ 742.600,CO"
para retorce de dotações consignadas no mçente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atríbtrlçâo que lhe contere c
artigo 81, item lII, da Constltutçáo, e da autcrrzacão contida no artdgo 69
Q'J.

Lei nv

5.6~8,

de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Fica aberto à Justiça elo Distrito Federal e dos T'er rtúoos,
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar
no valor de Crg 742.600,00 (setecentos e quarenta e dois mil e seiscentos.
Art.

19
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cruzeiros), para rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 10.00, a saber:
10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITóRIOS

10.01 :10.01.01.06.2.001 -

Tribunal de Justíca do Distrito Federal
Processamento de Causas no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Transferências de Assistência e Prevídéncia Social
Salárto-Família
.
Pagamento de Inativos do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
Transferências de Assistência e Previdência Social
Inativos
.
Salário-Familia.
.
.

3.1. 1. O 3.1.1.1 01 3.2.3.0 3.2.3.3 10.01.03.07.2.002 3.2.3.0 -

O"

·c,,,.· •.

3.2.3.1 3 .2.3.3 -

TOTAL . .

c-s

1,00

656.700

19.500

65.500
900
742.600

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
.de anutação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Or-çamento ao subanexo 28.00, a saber:

eis 1,00

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -

3.2.6.0 -

28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência

.

742.600
742.600

TOTAL . .

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 14 de outubro de 1971; 1509 da Independência e a3'? da
RepUblica.
EMÍLIo G. MÉDICI

Aitreao Buzaid
Antônio Delfim Netto
J oáo paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.361 -

DE 14 DE OUTUBRO DE 1971

.Abre ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete do Ministro e da
secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
de Cr$ 37.732.000,00, para refõrço de dotações consignadas no 'vigente
orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artêgo 81, item lII, da Constituição, e da autortzacãc contida no artigo G9
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
, Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete
-do Ministro e da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
.suplementar de Ora 37.732.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e trín-
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te. e dois mil cruzeiros), para refôrço de
slgnadas ao subanexc 19.00, a saber:

49

dotações orçamentárias con-

CI'$ 1,00
19.00
19.01
19.01.01.04.2.002
3.1.1.1
02
19.03

-

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Gabinete do Ministro
Assesscrta Ministerial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
19.03.02.01.2.015 - Atividades a Ca-rgo do
Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas3.2.7.2
01
04
06
07
19.03.15.01.2053

-

3.2.7.2
01
04
06
07
1'9.03.01.08.2.009

-

1. 500.000

DNOCS

Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades 8. Cargo do
Departamento
Nacional de Obras de
Saneamento-

11.320.000
95.000
1. 990.000

330.000

DNOS

Entidades Federais
PeSSOal . .
.
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento
da
Amazônia-

8.340.000
141. COG

310.000
1.060.000

SUDAM
3.2.7.2 01 19.U3.01.01.2.00{j 3.2.7.2
01
04
06
07
[9.03.02.01.2.018

-

3.2.7.2. 01 19.03.05.04.2.029 3.2.7.2 01 19.03.08.12.2.032 3.2.7.2 01 19.03.09.01.2.037 3.2.7.2 01 19.03.15.05.2.058 3.2.7.2 01 19.03.16.04.2.062 -

Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atavlcaces a Cargo do 'I'errttóríc Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social ..••.
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . . ...................•.........
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá

3.410.000

::'..300.000

450.000
540.000
176.000

130.000

34.000

251.000

591.000

251.000
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Entidades Federais

Pessoal . .

.

19.03.16.0"6.2.064 -

Atividades a Cargo do Território Federal

3.2.7.2 01 19.03.16.07.2.066 -

do Amapá
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal

3.2.7.2 -

01 19.03.01.01.2.007 3.2.7.2 01 -

04 06 19.l}3.01. 01.2.008 -

18.000

H.OOU

do Amapá
Entidades Federais

Pessoal . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal
de Rondônia
Entidades Federais
Pessoal . .
.

Inativos . .

.

Salário-Família . .
.
Atividades a Cargo do Território Federal

de Roraima
Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
04 - Inativos . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
19.03.03.01. 2.026 - Atividades a Cargo da Fundação Nacional do índio - FUNAI
3.2.7.5 - Fundações Instituidas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

ti.OUU

1.640.000
19~. 000
188.000

3.2.7.2 -

TOTAL.

~50.000

200.000
150.000

1.450.000
25.000
250.00U
37.732.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
da anulação parcial de dotação atribuída à Reserva de Contingência, de
que trata o artigo 69, item I, da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970,
a saber:
eis 1,00
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervtsâo do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Provisão para o Atendimento de Eventuais Insuficíêncías em Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
37.732.000
Art. 39 O presente crédito, nos Orçamentos Próprios dos órgãos da
Administração Indireta, obedecerá a seguinte programação:
28.02.18.00.1.024 -

eis 1,00
59.00 59.01 -

MINIS'rnRIO DO INTERIOR

Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas
AGROPECUARIA

Admínistraçãc
59.01.02.01.2.001 - Administração e Coordenação Sub-regional
.
59.02 - Departamento Nacional de Obras de Saneamento

13.735.00U

SAúDE E SANEAMENTO

Administração
b8.Ü"'2.15.0l.2 002 -

Coorrienaçãc e Administração do Programa
.

9.851. ouu
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59.03

Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia
ADMINISTRACAQ

e

Planejamento
Organízacao
59.03.01.08.2.001 - Planejamento e Coordenação Regional
59.09 - Território Federal do Amapá

3.410.000

ADMINISTRAÇAO

Admínístração
59. U9.01. 01. 2.001 -

Adminístracão Geral do Território
AGROPECUÁRIA

59.0902.01.2.002 -

Ccordcnaçâo e Administração

30466.000

Administração

59.09.05.04.2.005 -

59.09.08.12.2.0U6 -

59.09.09.01.2.007 -

58.09 15.05.2.008 -

elo Progmma Agropecuário . .
.
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Colonização
Assistência às Colônias e Núcleos COw
loniais, .,
,
, .. ,
.
DEFESA E SEGURANÇA
Segurança Pública
Manutenção dos Serviços de Segurança
Pública . . ........................•
EDUCAÇA0
Administração
Coordenação e
Administração do Programa Educação
.
SAÚDE E SANEAMENTO
Assistência Hospitalar Geral
Manutenção dos Serviços Médíco-Hcspí-

talares . .

130.000

34.000

251. 000

591.000

.

251.000

Rodoviário
Conservação de Rodovias .............• "
Maritimo e Vias Navegáveis
Manutenção dos Serviços de Navegação
Aéreo
Manutenção dos Serviços de Transportes
Aéreos . .
.
'I'errl tórío Federal de Rondônia

44.000

TRANSPORTE
59.09.16.04.2.009 -

59.09.16.06.2.010 59.09.16.07.2.011 59.10 -

18.000

5.000

ADMINIS'I'RAÇAO

Administração
Admtnístraçâo Geral do Território
Território Federal de Roraima
ADMINISTRAÇAO
Administração
59.11. 01. 01. 2.001 - Administração Geral do Território
59.12 - Fundação Nacional do índio
ASSISTllNCIA E PREVIDllNCIA
Administração
59·.12.03.01.2.001 - Administração e Coordenação Geral
5iLlO.OL01.2.002 59.11 -

TOTAL.

2.021.000

JUU.ooo
1. 725.000
36.232.000

Art. 49 nsts Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em c?ntrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971; 1509 da Jndependêncâa e 839 da
Repuunca .
EmíLIo G. MÉDICI
Antonio Delfim Netto
JO(Jr; Psuuc dos Reis Velloso
Jcsé Costa Cavalcanti
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DECRETO NQ 69.362 -

DE

EXECUTIVO

14 DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura - Entidades Superoísumaüus em
favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao, I) crédito
suplementar de Cr$ 104.851.600,00, para reiõrçc de dotações consumadas no vigente Orçamento,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lI!, da Constituição, e da aut-orização contida no artigo 6"
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educacâo e Cultura - Entidades Supervisionadas, em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, o crédito suplementar no valor de Cr$ 104.851. 600,00 (C2Dt~
e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e um mu e seiscentos cruzeiros) ,
para reforço de dotações orçamentárias consignada-s ao subanexo 55.00,
a saber:
eis 1,00
55.00 - J'\ITNISTltRIO DA EDUCAGAü E CULTURA - Entidades Supervisionadas
55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
55 02.09.04.1.002
Operação-Escola (Cota-Parte do SalárioEducação)
.
78.851.600
5502.09.04.1.003
Implantação e Implementaçâo do Ensino
Fundamental
(Cota-Parte do Saláríc5.000.000
Educação) . . . .
.
56.02.09.04.1.008 -

Projetos Especiais na Area do Ensino
Fundamental (Cota-Parte do Salário-Educaçâoj

TOTAL.

.

21.0UO.000

104.851.600

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Programa
de Trabalho do vigente Orçamento do subanexo 55.00 - Ministéno da
Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas - 55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a saber:
c-s 1,00
55.00
MINISTÉRIO DA EDUCACÃO E CULTURA - Entidades Supervísíonadas
55.02
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
J?rojeto -- 55.02.09.04.1.004
60.851. 600
Projeto - 55.02.09.04.1.005
44.000.000
TOTAL . .

104.851.600

Art. 39 :í!:ste Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971; 150<' da Independência e 83<' da
Repubüca.
EMÍLIO G. ],,1ÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis vezzcsc

53

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N'? 69.363 -

DE

14

DE

OUTUBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Exército, o crédito eumíementcr de Cz'S 300.000 000,00,
para retorce ele dotações, consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constàtutção, e da autorização contida no artigo 6q
da Lei nv 5.628, de 1Q de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
nu valor de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), para rerorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 16.00, a seuer:
lVITNISTÉRIO DO EXf:RCITO
Ministério do Exército
Pagamento de Inativos e Pensíonistas
Transferências de Assistência e Prevídencla Social
3.2.3.1 - Inativos
..
3.2.3.2 - Pensionistas .
.
.
3.2.3.3 - Salário Família . .
.
16.01.03.05.2.027 - Pagamento do Pessoal Civil e Militar
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis.
.
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social

16.00
16.01
16.01.03.07.2.007
3.2.3.0

-

3.2.3.3 3.2.5.0 3.2.7.0 -

3.2.7.6 -

Salárto-Famílía

Contribuições de Previdência Social.
Diversas Transferências Correntes
Pessoas .
.

..

eis 1,00

59.100.000
28.451.000
3.2l3.000

7.430.000
3.201. 000
92.400.000
104.400.000

.

100.000
240.000

.

1.135. ano

TOTAL

300.000.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério

do Planejamento e Coordenação Geral
-- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
300.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
República.
~'ojeto

EI\irÍL:ro

G. MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO NI"' 69,364 -

DE

EXECUTIVO

14

DE OUTUBRO DZ

1971

Abre ao Ministério dos Transportes em favor do Gabinete do 1vIinistro,
Secretaria Geral, Inspetoria Geral de Finanças, Divisão de segurança
e tntormacôee. Departamento de Administração e Estrada de, Ferro
Tocantins, o crédito suplementar de Cr$ 7.568.700,00 para retorço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6(,)
da. Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Gabtnete do Ministre, Secretaria Geral, Inspetoria Geral de Finanças, Divísao de Segurança e Informações, Departamento de Administração e Estrada de Ferro Tocantins, o crédito suplementar de Cr$ 7.568.700.00 (sete
~lhões, quinhentos e sessenta e oito mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
o-s 1,00
27.00 - MINISTllRIO DOS TRANSPORTES
27.01 - Gabinete do Ministro
27.01.01 04.2.001 - ASsessoria Ministerial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
465.500
02 - Despesas Variáveis . .
.
186.200
3.2.3.3 - Salário-Família
.
50.200
27.0L01.04.2.002 - Coordenação da Política de Transportes
pelo Conselho Nacional de Transportes
3.2.3.3 - Salário-Família.
..
.
1.300
27.02 - Secretaria Geral
27.02.01. OS.2.003 - Coordenação e Planejamento Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
76.700
3.2.3.3 - Salário-Família
.
10.300
2'1.04 - Inspetoria Geral de Finanças
27.0401.07.2.014 - Coordenação e Contróle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
131. 500
..
02 - Despesas Variáveis . .
6.700
27.05 - Divisão de Segurança e Informações
27.05.08.09.2.015 - Assessoria Relacionada à segurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
72.800
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
..
2.000
27.06 - Departamento de Administração
27.06 01.01.2.016 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
440.000
3.2.3.3 - Salário-Família
.
7.300
27.06.01.01.2.017 - Documentação e Divulgação
3.1.1.1 - Pessoal Civil
47.200
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .
9.600
..
.
02 - Despesas Variáveis.
27,06.01.01.2.018 - Pagamento de Pessoal Devolvido pelas
Antigas Autarquias de Transportes (Decreto-lei n'? 5-67)
3.1.1.1 - Pessoal Civil
1. B26 .100
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
401.400
3.2.3.3 - Salário-Família
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27.06 16.01.2.019

~

3.1.1.1
01
3.2.3.3
27 .07
27.07.16.05.2.021
3.1.1.1
01
3.2.3.3

~
~
~

-

Pagamento de Pessoal Exercendo Atribuições junto à
Diretoria de vtas e
Transportes do Ministério do Exércítc
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Estrada de Ferro Tocantins
Serviços de Transporte Ferrovíárto
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família

2.497.200

379.200

366.100
91.300

7.568.700

TOTAL.

Art 2Q OS recursos necessanos à execução dêste Decreto decorrerão
ele anulação parcial de dotação orçamentáría consignada no vigente orçamento ao Subanexo 28.00, a saber:
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802,18,00.1.024 - Prcvísâo para o atendimento de eventuais insuficiências em Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo, Judiciário e Executivo
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
7.568.700
Art. 39 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Reptlblica.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Anâreazza
J cão PaUlo dos Reis VelZoso

DECRETO NÇI 69.365 -

DE

14 DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor das Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 1.976.700,00, para retorço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atríbuição que lhe confere o
artdgo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, em
favor das Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Crg 1,976.700,00 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil e setecentos
cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao aubanexo
18.00, a saber:
Cr$ 1.00
18.00 - MINISTÉRIO DA INDúSTRIA E DO
COMJ>RCIO
18.01
18.01. 01. 04.2.001
3.1.1.1
01
3.2.3.3

-

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

.

.

.
,

.

233.300
10.000
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18.01.06.07.2.002 3.1.1.1 -

02 18.01.12.12.2.005 -

DO PODER

EXECUTIVO

Coordenação da Política
Exterior

do

Comércio

Pessoal Civil

Despesas Variáveis . .
.
Coordenação da Política
Executiva do
Sal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.5.0 - Contribuição de Previdência Social
.
18.01.12.12.2.007 - Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial
3.2.3.3 - Salárío-Parmlía . .
.
18.0-2 - Secretaria Geral
18.02.01.08.2.009 - Coordenação e
Planejamento Setorial
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social ....
18.03 - Secretaria Geral (órgãos Regionais da
Indústrra e do Comércio)
18.03.01. 01. 2.010 - Coordenação das Delegacias Regionais
da Indústria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . ..
.
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
18.04 - Inspetoria Geral de Finanças
18.04.01.07.2.011 - Coordenação do Contrôle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FixaS
.
02 - Despesas Variáveis . ..
.
3.2.3.3 - Salário-Familía . .
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
18.05 - Divisão de Segurança e Informações
18.05.08.09.2.012 - Assessoria Relacionada
à
Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ;
.
3.2.3.3 - Salárto-Familía
.
18.06 - Consultoria Jurídica
18.06.01.01.2.013 - Assessoria Jurídica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
üJ. ~- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
18.07 - Centro de Estudos Econômícos
18.07.0102.2.014 - Estudos da Conjuntura Econômica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
02 - Despesas Variáveis . ..
..
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
.
18.08 - Departamento de Admtntstração
18.08.01.01.2.015 - Coordenação dos
Serviços de Administração
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.:1. ': - Contrfbuíções de Previdência Social
.
18.10 - Departamento Nacional de Registro do
Comércio
18.10.06.01.2.018 - Coordenação dos Serviços de Registro do
Comércio
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . ..
.

11.200

115.300
100

2.600
:lA50

376.600
4.700
23.100

207.700
3.400
1.100
1.100

154.600
2.500

23.000
4.600

41.900
3.500
2.200

378.400

234.200
32.600

:0.050
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Contribuições de Previdência Social
Instituto Nacional de Tecnologia
18.11.04.01.2.020 - Coordenação das Pesquisas Tecnológicas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
18.12 - Instituto Nacional de Pesos e Medidas
18.12.05 08.2.022 - Fiscalização e Cumprimento da Legislação Metrológica
3.1.1.1 - Pessoa! Civil
UI - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.5. O -

10.950

18.11 -

TOTAL.

6.350
4.800

75.4üO

1. 976.701}

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
dotações orçamentárias consignadas no vigente
de anulação parcial de
Orçamento, a saber:
18.00 -

crs

MINISTI:RIO DA INDVSTRIA E DO
COMÉRCIO

18.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 18.01.06.09.2.003
3.2. b . O - Oontríbuíções de Previdência Social ....
Ativiaade - 18.01.06.10.2.004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
Atividade - 18.01.12.12.2.006
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
Atividade - 18.01.12.12.2.007
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Atividade - 18.01.12.12.2.008
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
18.02...,...- Secretaria Geral
Atividade - 18.02.01.08.2.009
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Ffxas
.
02 - Despesas Variáveis . ..
..
3.2.3.3 18.08 -

Salárto-Famfüa

.

1,00

1.000

40.000
167.100

19.300
1.900
~~o

coa

150.253

197.440
5.6üG

.

8.000

.
Registro do

6.180

.

Departamento de Administração

Atividade -

18.08.01.01.2.015
3.2. 3.3 - Salário- Família . .
18 .10 ~ Departamento Nacional de

Comercio
Atividade -

18.10.06.01.2.018
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 _. Vencímentcs e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Familia

.
.

18.11 - Instituto Nacional de Tecnologia
18.11.04.01.2.020
Atividade 3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
18.12 - Instituto Nacional de Peses e Medidas
Atividade - 18.12.06.08.2.022
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social .....

93.25D
7.150

27.770

1.000
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23.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do

.
Planejamento e Coordenacâo Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
.
3.2.6.0 -- Reserva de Contíngência

_

1.230.700

~()TAL .
1.976.700
Art. 3';> Este Decreto entrará em vígor na data de sUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de outubro de

1971;

1500

da

Independência

e

S3Q da

República.
EMíLIo G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratmi de Moraes
João Paulo aos Reis Velloso

DECRETO N." 69.366 -

DE

18

DE

OUTUBRO DE 1971

A utorização para c funcionamento do
CU1'SO ,de Licenciatura em Matemática - 1.0 ciclo - da Faculdade de
Filosofia "Bernardo Sauão", ao.

o Presidente da República, usando
das atrâbutçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47, da Lei
n.? 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
tendo em vista. o que consta do Processo nv CFE - 231-68, do Minístérío
da Educação e cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura em
Matemática - 1.0 ciclo, da Faculdade
de Filosofia "Bernardo Sayão"
mantida pela Associação Educativa
Evangélica, sediada em Anápolis, Estadc de Goiás
>

Art. 2.°

li:s~e

Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bxaaílía, H: de outubro de 1971;
150.° da Incependêncla e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O 69.367 OUTUBRO DE 1971

DE

18

Dl!:

Revoga o Decreto n.O 9.932, de 18 de
dezembro de 1912, que concedeu à
empresa South Americom Mining
Company autorização para [umcíonar na República Federativa do
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso lU, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.627, de
26 de setembro de 1940, e atendendo
ao que consta do Prec. MIe número 17.512-70, decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decrete
n." 9.932, de 18 de dezembro de
1912, que concedeu à empresa South
American Mining Company, com sede
em Buenos Aires, República Argenttna, autorização para funcionar no
Bre.sfl, e cassadr, a respectiva Carta.
Art. 2.0 .1l:s'!;e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

:MÉDICI

Marcos Vinicius Pratini de

Moraes
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DECRETO N9 69.368 OUTUBRO DE

DE

1971

18

DE

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o .:;;,rti~
gu 81, item IH, da Ccnstdtuíçâo, e

tendo em vista decisão do Trib'l1llal
Federal de Recursos e o que consta
do processo nv 5.042, de 1971, do Departamento Adrnlnístratlvo do Pessoal
Ci\'il, decreta:
Art. 19 Ficam alterados os anexos
do Decreto nv 55.276, de 22 de dezem)1'0 de 1964, que aprovou o enquadramento dos cargos, funções e empregos
de Quadro de Pessoal - Parte p;;rmanente - do Ministério da Saúde,
de acôrdo com as díspcslções da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 19S0, para
efeito de ser considerada enquadrada, a partir de 19 de julho de 19-60,
gurydíce Lopes Seixas em cargo da
Classe de Médico Sanitarista,
.
'Te-805 .18-B. em face de sentença ~u"
{.!'cia,: transitada em julgado.
Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, com vigência financeira a contar de 19 de junho de J.964,
fi('.a reclassificado, com sua ocupante,
no nível 22, o cargo a que se refere
êste artdgo, de acôrdo com o artigo
9.° da Lei n,» 4.345, de 26 de junho
1964.

Art. 29 Na execução dêste Decreto
aplicam-se, no que couber, as dtsposições do Decreto nc 55.276, de 22
de dezembro de 1964.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
v.gcr na data da sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárto .
Brasília, 18 de outubro de 1971;
150~
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

N9 69.389 DE
OUTUBRO DE 1971

fevereiro de 1967, decreta:
ATt. 19 Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, para o QllSt;..iro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Saúde, 1 (um) cargo de Auxiliar de portaria, código
GL-30S, 7. A, ocupado por Geraldo
Luiz Braga de Carvalho, do Quadro
de Pessoal - parte Permanente - do
Departamento Administrativo do Pes.,
eoal Civil.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situaçáo que, em virtude de sindícâncía,
Inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
c:vil remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias. a contar da publicação dêste Decreto ao Ministério da Saúde,u
assentamento individual do servidor
mencionado 110 artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
a-edístrlbuído continuará a perceber
seue vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Saúde consigne
os recuros necessários ao pagamento
da despesa resultante do disposto I1eEí~
te ato.
Art. 59 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de :971;
1500 da Independência e 83~ da
República.
de

EMÍLIO G.

WiÉDICI

F. Rocha Lagoa
DECRETO N9 69.370 -

MÉDICI

P'. Rocha Lagôa

DECRETO

tendo em vista o disposto no artígu

99, § 29, do Decreto-lei no 200, de 25

Dispõe sôbre alteração do enqusuinimenta de funcionária do Ministério
da saúde e dá outras providências.

d"

tígc 81, item lII, da Constituição, e

OUTUBRO DE

18

DE

Reâistribui, com o respectivo ceuiante, cargo do Departamento Administrativo do Pessoal Civil para o
Ministério da Stuuie, e dá outras
providências.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

DE

18

DE

1971

Aprova o Estatuto da Fundação Uni..
uersuiasie Federal de' Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ~ artigo 81, item IH, da Constitutçàc, de
acôrdo com o disposto no artigo 19
da Lei nc 5.647, de 10 de dezembro
de 1970 e tendo em vista o que consta do Processo nc 246.691-71, do Mi..
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nístérto da
Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Estatuto
da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso, sediada na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que
cem êste é publicado, assinado pelo

Ministro de Estado da Educação e
Cultura.
Art. 29 li:ste Decreto entrará em
vigor na data
de sua publicação,
revogadas as disposições em conta-àrio.
Brasília, 18 de outubro de ~971;
1509 da Independência
República.
EM:ÍLIO G.

e

839

da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

FUNDACAO UNIVERSIDA.DE
FEDERAL DE MATO GROSSO
ESTATUTO
CAPíTULO I

Da Fundação e da Universidade

Art.

19 A Fundação Universidade

Federal de

Mato

Grosso, entidade

autônoma, de duração rumitaôa, ins-

tituída pelo Govêrno da União, nos
têrmos da Lei nc 5.647, de 10 de
dezembro de 1970, com sede e fôro
na cidade de Cuiabá, E-stado de Mato
Grosso, reger-se-á pelo presente Es ..
ta tuto e pelas leis Federais que disciplinam a educação nacional de nível
superior.
Art. 29 A Fundação tem por oojetívo criar e manter a Universidade
Federal de Mato Grosso, instituição
de ensino superior,
de pesquisas e
estudos nos diferentes ramos do sabel' e da divulgação cientifica, técní..
ca e cultural.
Art. 39 A Fundação terá personalidade jurídica efetiva a partir ria
inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do seu Ato Ccnstitutrvo.
com que serão apresentadas êste Estatuto e o Decreto que o aprova.
CAP!TULO II

Art. 49 O patrimônio da Puudacâo
é constituído dos seguintes
bens e
direitos:
a)
inicialmente:
I - bens móveis e ímóveis, ao
Instituto de Ciências e
Letras de

EXECUTIVO

Cuiabá, situados na Cidade nníversttáría de Cuiabá, distrito de Coxípó
da Ponte, transferidos por torça da
Lei Estadual nc 3.029, de 12 de maio
de 1971;
II bens móveis

e tmóveís da
Faculdade de
Direito de Cuiabá
transferidos para a Fundação pela
Lei Federal nv 5.647, de 10 de dezcmbro de 1970 (art. 13);
IH bens móveis da Faculdade
de Filosofia, Ciências
e Letras de
Mato Grosso,
já Incorporacíoa ao
patrimônio do Instituto de Ciências
e Letras de Cuiabá;
IV - bens e direitos que, no Ato
Constitutivo da Fundação, foram
doados por outras entidades e pessoas naturais interessadas nos seus
objetivos, inclusive as verbas patrimoniais do Instituto de Cíêncías e
Letras de Cuiabá.
t» posteriormente:
I pela dotação consignada
anualmente no Orçamento da União;
II - pelas
doações,
auxílios e
subvenções que lhe
venham a ser
feitos ou concedidos pela União, Estados e Municipios e por quaisquer
entidades públicas ou particulares,
ou ainda de entidades estrangeiras
ou internacionais;
IH - pelas rendas e juros resultantes de depósitos bancários;
IV - pelas taxas e anuídaáes que
forem fixadas pelo Conselho Diretor,
com observância da- Legislação específica sôbre a matéria;
V - retribuições
por atividades
remuneradas exercidas pela Univer ..
sidade;
§ 19 Os bens e direitos da Fun..
dação serão utilizados ou aplicados
exclusivamente para a consecução de
seus objetivos, não podendo ser
alienados os imóveis e os bens que
forem gravados de inalienabilidade
no ato constitutivo sem prévia autorização da autoridade competente.
§ 29 No caso
de extdngutr-se a
Fundação, os bens e direitas gravados de inalienabilidade, reverterão aOS
doadores e os demais serão incorporados ao patrimônio da União.
§ 39 No ato constitutivo, !)S ínstatuidores poderão também relacionar
bens e direitos cedidos temporàrtamente à Fundação,
sem quaisquer
ônus para esta e pelo prazo que -fôr
estabelecido no mesmo ato.
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Do Regime Financeiro

Art. 5° O regime
financeiro da
Fundação obedecerá aos
seguintes
preceitos:
I - O exercício nnancctro cotncí ~
dirá com o ano civil;
II - A proposta do OrçamentoPrograma, organizada pelos
órgãos
administrativos, com a coordenação e
justificação do Reitor, tendo por
fundamento e motívaçâo, o plano de
trabalho de cada Unidade
e subUnidade e demais órgãos, depois de
aprovada pelo Conselho Universitário, deve ser encaminhada ao Conselho Diretor, dentro do prazo por
êste estabelecido em regulamento};
UI - Durante v exercício financeiro poderão ser autorizadas. pelo
Conselho Diretor, novas
despesas,
desde que as necessidades de serviço
o reclamem e haja recursos dlspcníveis;
IV - Os saldos de cada exercido
serão lançados no fundo patrimonial
ou em contas especiais, na conrormídade do que deliberar o Conselho
Diretor.

Art. 60? A prestação de c-cntas
constará, além de outros, dos seguintes elementos:
I - Balanço patrimonial;
II - Balanço financeiro;
m - Quadro financeiro entre a
receita estimada e a receita realizada;
IV - Quadro comparativo entre a
despesa fixada e a despesa realtzada:
V - Documento comprobatório da
despesa;
VI - Atestado de exame das contas da Fundação, firmado por peritos
contadores de reconhecida Idoneldade.
§ te A prestação de contas sere
publicada no
Diário
O licial da
União;
§ 20? Aprovada pelo Conselho Diretor, a prestacâo de contas da Universidade Federal de Mato Grosso
será remetida ao Tribunal de Contas
da União.
CAPÍTULO rol

Dos órgãos da

Puautação

Art. 79 São órgãos da Fundação:
I - O Conselho Diretor;
II - O Presidente.
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Art. SO? O Conselho Diretor exercerá a administração da Fundação e
a supervisão da Universidade.
Art. 99 O órgão executivo co Conselho Diretor é o Presidente ela Fundação, que será também o Reitor da
Universidade.
Art. 10. O Conselho Diretor da
Fundação será constituído de 6 rseís)
membros e 6 (seis) respectivos suplentes, escolhidos dentre pessoas de
ilibada reputação e notória competência, assim especificados: 3 (três)
membros de livre escolha do Presidente da RepÚblica; 1 (um) membro
indicado pelo Ministério da Educacàc
e Cultura; 1 (um) membro ínrhcadc
pelo Govêrno do
Estado de M.. ato
Grosso; 1 (um) membro
tndícano
pelas Classes empresariais do Estado,
devendo todos ser
nomeados pelo
Presidente da República.
§ lO? Os membros do Conselho Diretor não serão remunerados, percebendo, no entanto, jetona de presença.
§ 20? O Conselho Diretor ell:>gel':l,
entre seus membros o Presidente da
representará em
Fundação, que a
juízo e fora dêle.
§ 30? Em faltas e impedimentos o
Presidente da Fundacão será subatituido pelo Vice-Presidente, igualmente eleito entre os membros do
Conselho Diretor.
§ 49 Os membros
do Conselho
Diretor, exercerão o mandato por
6 (seis) anos, podendo ser reconduztdos uma só vez.
§ 5º Ao ser constituído o Conselho
Diretor, 1/3 (um terço) de seus membros terá mandato apenas de dois
anos e
1/3 (um têrçc) de Quatro
anos .
Art. 11. A renovacâo do Conselho Diretor, em casos de extdnçào ou
término de mandato, se
tara mediante nomeação do Presidente da
República, em obediência aos preceitos da Lei nv 5 . 647, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 12.. Os membros do Conselho
Diretor terão seus mandatos extintos
ou serão destituídos das funções. nos
seguintes casos:
a)
morte;
b)
renúncia;
c) ausência, sem
justificativa, a
três reuniões consecutivas;
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procedimento incompatível com

a dignidade das funções, assegurada
ampla defesa.
e)
invalidez comprovada.
§ 19 Nos casos de vaga, ausência
e impedimento, assumirá o respectivo
suplente.
§ 29 O Conselho Diretor somente
poderá deliberar com a presença da
maioria de seus membros.
§ 39 Os membros do Conselho Di~
reter tornarão posse perante a Presi-

dência da Fundação.

Art. 13. Os casos de destituição
de mandato previstos nas letras c e
d do artigo anterior serão processados mediante indícacão do Conselho
Diretor, com aprovação por 2/3 (dois
tercos) de seus membros, e cretrvados através de ato do Presidente da
República.

DIretor
Art.
14. O
Conselho
reunir-se-á com a maioria de seus
membros:
1 ---:- ordínàrtamente, uma vez por
mês;

TI - extraordínàrtamente, sempre
que convocado pelo seu Presidente ou
pela metade ce seus membros.
CAPíTULO V

Da Competência dos órgãos

ao Conselho
Art. 15. compete
Diretor:
I - Eleger entre seus membros, o
Presidente da. Fundação, que será o
Reitor da Universidade;
II Homologar a indicação dos
Vice-Reitores, feita pelo Reitor;
liI - Elaborar seu Regimento;
IV - Estabelecer as
diretrtzes e
planos qüinqüenais para o desenvolvimento da Universidade;
V Aprovar a íncorporaçào de
novas
Unidades
componentes da
Universidade, de acôrdo com a legislação universitária vigente em obedíêncía aos prtncípíos da não nuphcaçâc de meios para fins ídêntdccs ;
VI - Aprovar o Estatuto e o Regimento Geral da
Universidade, a
fim de submete-los à aprovação do
Conselho Federal de Educaçàc:

vn -

Delíberar sôbre a admínts-

tração dos bens da Fundaçào, premever-Ines o incremento e aprovar a
aplicação de recursos e a realização
de operações de crédito;

VIII - Delegar podêres para a
representação da Fundação e da Umversídade junto a entidades nacíonads
e internacionais;
·!X - Aprovar a realização de oonvênlos ou acordos com entidades
públicas e privadas que ímportezn em
compromisso para a Fundação;
X - Decidir sôbre a aceitação de
doações e subvenções
de qualquer
natureza;
XI - Examinar e julgar, no prtmelro trimestre de cada ano, o relatório anual de atividades da Fundacão e da Universidade e respectivas
Prestações de Contas, referentes ao
exercício anterior;
XII - Aprovar, no segundo semestre de cada ano, o plano de atívrdades da Fundação e da universidade
e respectivo Orçamento para o exercício seguinte;
Xln - Autorizar despesas extraordinárias ou suplementares justificadas pelo Reitor;
XIV - Estabelecer normas para
a admissão, remuneração, promoção,
punição e dispensas do pessoal da
Fundação e da universidade e organizar os respectivos quadros;
XV -~ Providenciar, anualmente,
junto ao Governo Federal a mcíuaàc
de dotações orçamentárias ou fornecimento de outros
recursos necessártos à programação dos traoajnos
da Fundação;
XVI - Julgar os recursos interpostos contra atos do Reitor e decisões do Conselho Universitário, sôbre
matéria
financeira,
ressalvada a
competência do Conselho Federal de
Educação;
xvrr - Deliberar sôbre vetos do
Reitor e decisões do Conselho Universitário;
XVIII - propor ao Conselho Federal de Educação a reforma do
presente Estatuto;
XIX - Decidir sôbre a aquisição e
alienação de bens imóveis da Fundação;
XX - Fixar os jetons de presença
dos Conselheiros para
o exercício
financeiro, obedecendo-se à lei especifica para o caso;
XXI - Resolver sôbre os casos
omissos.
Art. 16. Compete ao
Presidente
da Fundação:
I - Representar a FUndação e a
universidade em juizo e fora dêle e
em SU8.S relacôes com os poderes da

República:

-
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TI
Convocar e presidir as
reuniões do Conselho Diretor;
In - Velar pela observância das
disposições legais e estatutárias e dar
execução às resoluções do Conselho
Diretor;
IV - Superintender a administração da Fundação.
V - Diligenciar a boa marcha dos
trabalhos da Fundação e zelar pela.
regularidade e
aperfeiçoamento de
todos os seus serviços:
VI - Apresentar ao conselho Dlreter balancetes periódicos e relatórtos
das atividades da Fundação no correr do exercício:
VI! - Apresentar ao Conselho
Diretor, no
primeiro semestre de
cada ano, a prestação de contas de
sua gestão no ano anterior;
VIII - Designar os Vice- Reitores,
com a homologação do Conselho Diretor;
IX - Admitir e dispensar servidores, na conformidade das normas
aprovadas pelo Conselho Diretor;
X Apreciar os relatórios anuais
das unidades da Fundação e da Umversidade e aprovar os planos anuais
de atividades e as propostas orçamentárias para sua execuçao:
XI - Dar parecer prévio sôbre a
prestação de
contas dos
diversos
órgãos da Fundação e da Universidade;
XII - Opor vetos a deliberações de
órgãos da
Administração Superior
da Universidade, submetendo-os ao
Conselho Diretor da Fundação.
CAPíTULO VI

Da Universidade Federal de Mata
Grosso

Art. 17. A Universidade Federal
de Mato Grosso se organizará com
estrutura e métodos de
funcionamento, que preservem a unidade de
suas funções de ensino e oesquísas,
e assegurem a plena utllízaçàc de
seus recursos materiais e humanos,
vedada a duplicação de meios para
fins idênticos.
Art. 18. As normas de organização e funcionamento da Universidade
Federal de Mato Grosso constarão de
i-eu Estatuto e respectivo Regimento
Geral, ambos aprovados pelo Conselho Federal de Educação.

terá
Art. 19. A
Universidade
como objetivos essenciais:
I - ministrar educação geral de
nível superior, formando
cidadãos
responsáveis na procura de soluções
democráticas para os problemas nacionais;
II preparar profissionais competentes, habilitados
ao
eficiente
desempenho de suas funções, com
sentido de responsabilidade e participação;
IH congregar mestres, ctentastas, técnicos e artistas, assegurandolhes os necessários meios materiais e
as indispensáveis condições de autonomia e de liberdade para se devotarem à ampliação do conhecimento,
ao cultivo das artes e à sua aplicação
a serviço do homem;
IV - Empenhar-se nos estudos dos
problemas relativos com o desenvolvimento econômico, social e cultural
do pais, colaborando com as entidades públicas e privadas para tal
objetivo.
Art. 20. A Universidade Federal
de Mato Grosso gozara de autonomia
didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, nos têrmos do
Artigo 30;> da Lei nc 5.540, de 28 de
novembro de 1968.
Art. 21. Integrarão inicialmente
a Universidade Federal de Mato
Grosso:
I - A Faculdade de Direito de
Cuiabá;
II - O Instituto de Ciências e
Letras de Cuiabá, com tôdas suas
unidades criadas por leis este.auere.
§ 10;> Os estabelecimentos -erertdos
neste artigo e outros que venham a
ser incorporados, serão reestruturados na organização da Uníverstdaae
de forma a atender às exigências da.
legislação universitária vigente.
Art. 22. O Estatuto da Universidade fixará a estrutura e a organização da Universidade e definirá a
carreira do magistério, esealonundc
os diversos cargos e os graus universitários correspondentes.
CAPÍTULO Vil

Do Pessoal'

Art. 23. Os direitos e deveres dos
servidores da Fundação e da Unlver-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

64.

sídade serão regulados pela Iegtslacàc do trabalho, pelas normas a se..
rem baixadas pelo Conselho Diretor,
e pelas leis que regem o
enslno
superior.
Art. 24. A Fundação poderá, paro
seu Presidente e na forma da. ter,
requisitar funcionários
do
serviço
público e das autarquias.
CAPíTULO VIII

Das Disposições Gerais
e Transitórias

Serviço
Público Federal, ora lotado na Faculdade de Direito de Cuiabá, lUeOI'"
ncrada à Fundacão Universidade Federal
de
Mato
Grosso, passará
automàtícamente
à
disposição da
os direitos e
mesma, assegurados
vantagens dos seus cargos.
Art. 26. Aos atuais
servidores
contratados pelas entidades referidas
no Artigo 21 é assegurada a continuação da sua relação de omprêgo
em niveis equivalentes.
Art. 27. Será assegurada a. coatínuaçâo de relação empregatícia:
aos atuais servidores contratacos pelas Unidades que passam a
compor a Universidade, com aproveitamento em níveis equivalentes;
b)
ao pessoal do corpo docente na
disciplina que estiver regendo, ressalvados os requisitos necessários que
possam ser exigidos para o exercício
do cargo.
Art. 28. A Fundação Uníversídade Federal de Mato Grosso poderá,
de aeõrdo com a legislação vigente,
importar, livremente, com Isenção de
direitos alfandegários os equíoamentos de laboratórios, as publicações e
os materiais cientificas e didáticos,
de qualquer natureza de que . .ieoessite, ficando-lhe assegurada cober ,
tura cambial prioritária e automática.
Art. 29. É assegurada à Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso
isenção de quaisquer impostos, díreítos e taxas alfandegárias, exceto a
de Previdência Social, bem como
franquia postal e telegráfica.
Art.
30. aste
Estatuto,
após
aprovado pelo Conselho Federal de
Educação, entrará em vigor, medíanArt.

a,

ãb ,

O Pessoal do

te decreto do Poder Executivo, a partil' de sua publicação, na forma da
Lei. - Jarbas G. Passarinho,
DECRETO N9 69.371 - DE 18 DE
OUTUBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento da Facuuiade áe Direito do Instituto Ritter dos
Reis, mantida pela Sociedade Unioereitárià Ritter dos Reis de Canoas - RS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Ieí número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista
que consta do
Processo no 253.631~71, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Píca autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito do
Instituto Ritter dos Reis, mantida
pela Sociedade Universitária Ritter
dos Reis, sediada na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2 9 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1971;
150'" da Independência e 839 da
República.

°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ

69.372 -

OUTUBRO

DE

18

DE

DE 1971

Concede autorização à Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres, para filiarse à Federação Internacional dos
rrtuxanaaore« em Transportes (I'['F)

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -c-tígo 81, item !Ir, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto nv 68.465,
de 2 de abril de 1971, e o que consta
do Processo nv MTPS-I07. 070, de 1970,
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes 'I'errestres a filiar-se à

ATOS DO PODER

Federaçã>o jnternacíonal dos Trabalhadores em Transportes (ITF) , com
sece na cidade de Londres, na Ing laterra.
Art. 2 9 àetc Decreto entrará em vígcr na data de sua publicação, revoDECRETO N9 69.373 -
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gadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DE 18 DE OUTUBRO DE 1971

Abre, ao Gotérno (lo Distrito Federal, o crédito suplementar doe
.
c-s 30.000.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ITI, da Oonstittnção, e da autortzaçâo contida no artigo
69 da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Gcvêrno do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para
refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 29.05, a saber:
29.05 29.05.09.01.2.001 -

GOV]j;RNO DO DISTRITO FEDERAL
Manutenção das Atividades da Secreta-

crs

1,00

ria de Educação e Cultura

3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoa, . .
.
29.05.09.01.2.002 -Manutenção das Atividades da Funda-

Educacional do Distrito Federal
Diversas 'Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Pessoal . .
.
Manutenção das Atividades da Fundação Cultural do Distrito Federal
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.3 - Entidades ustaduais
01 - Pessoal . .
.
29.05.15.01.2. uü4 - Manutenção das Atividades da Secretaria de c·aúde
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.3 - Entidades Estaduais

3.165.400

çào

3.25.0
3.2.7.3
01
29.05.09.11.2.003

-

01 29.05.15.01.2.005 ,

3.2.7.0
3.2.7.3
01
29.0S.01.01.2.J06

-

3.2.7.0
3.2.7.3
01
29.05.11.01.2.007

-

3.2.7.0 3.2.7.3 01 -

P€bSOaJ

•

. •••••••••••••..••.•••••.••••••

Manutençâc das Atividades da Fundaçâo Hospitalar do Distrito Federal
Diversas Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Pesaoat . ..,
.
Manutençãc das Atividades da Secretaria ce Viaçào e Obras
Diversas Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Pessoal . .
.
Manutenção das Atividades da Companhia Urbanízadora da Nova Capital do
Brasil
Diversas I'ransferêncíaa Correntes
Entidades Estaduais
Pessoal • . .••.•.........................

8.520.262

69.972

l.b82.700

5.889.310

916.300

3.308.ê76
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29.05.08.01.2.008 -

3.2.7.0 3.2.7.3 Dl -

29.05.08.12.2.009 -

3.2.7.0 3.2.7.3 01 29.05.08.12.2.010 -

no

PODER
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Manutenção das Atividades da Secretalia de Segurança Pública

Dtversas I'ransferêncías Correntes
Entidades Estaduais

Pessoa! . ,

.

Manutenção das Atividades
Militar

2.054.178

da Polícia

Diversas I'ransferêncías Correntes
Entidades Estaduais
Pessoal . .

.

2.583.966

Manutenção das Atividades do Corpo de

3.2.7.0 -

Bombeiros
Diversas Transferências Correntes

3.2.7.3 01 -

Entidades Estaduais
Pessoal . .

.

TOTAL .

1. 909.236
30 .CO". 000

Art. 2'? Os recursos ueeessártos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao subanexo 28.00, a saber:
c-s 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recu ,SOl:; sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.ü2 ~8,OO.1.024
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência .
30.000.00a
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor

na data

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1971; 1509 da

de

sua publicação,

Independência

e

~39

da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid
Antônio Delfim Netto
Jcão Paulo cos Rez; Vellcso
DECRETO N9 69.374 -- DE 19 DE
OUTUBRO DE

1971

Inclui na Parte Especial do QUOd10
de Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca
.
(SUDEPE) cargos de projessôres de
ensino elementar, com os respectivos ocupantes, retifica a relação nommai anexa ao Decreto n9 64.172,
de 6 de março de 1969, e dá outras
-prouuiêncías .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 81, item !lI, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 34
da Lei no 4.242, de 17 de julho de
1963 e no parágrafo único do artigo
19 do Decreto nv 64.172, de 6 de março de 1969 e o que consta da Exposição de Motivos nv 831, de 1971, do

Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam incluidos, de acôrdo com o parágrafo único do artigo
lv do Decreto nv 64.172, de 6 de março de 1969 na
Parte Especial do
Quadro de Pessoal ria superintendência do Desenvolvimento da Pesca ....
~SUDEPE), os cargos destinados ao
aproveitamento de professõres de ensino elementar, amparados pelo artigo 34 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, na
forma da relação
anexa, que é parte integrante dêste
Decreto.
§ 19 Os efeitos legais do aproveitamento a que se refere êste artigo vigoram:
GJ quanto aos aproveitandos que,
em 18 de julho de 1963. não tinham
atingido 18 anos de idade, a partir

ATOS

da satisfação dêsse e demais requlsitos para o exercício de cargo público;
.
b) a partir de 18 de Julho de 1963,
nos demais casos.
§ 2° Os aprovettandos que, a 18 de
julho de 1963, já possuíam 70 anos de
idade deverão ser aposentados a partir da mesma data.
Art. 29 Fica retificada a relação
nominal que acompanhou o Decreto
nv 64.172, de 6 de março de 1969, para
o fim de excluir 2 (dois) cargos da
classe singular de Professor Auxiliar
do Ensino
Primário
(EC-516. 7) ,
ocupados por Maria do Carmo Alves
de Oliveira e Zilda Brito Silva e Inoluí-Ios, com as referidas ocupantes,
na classe
singular de Professor de
Ensino Pré-Primário e Primário (EC514.11) .

Art. 39 A SUDEPE, por íntermedia de seu órgão de pessoal, apostíIará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto, exigindo a documentação 'noccssana ao exercício de
cargo público e observando, em cada
caso, o disposto no artigo 99 da Constituição.
Art. 49 O disposto neste Deereto não homologa situação que, em virtude de síndícâncía, inquérito admínlstratívo ou
revisão do aproveitamento, venha a ser considerada nula
ou contrária àS normas legais em vigor.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coiitrano.
Brasília, 19 de outubro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.
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tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista
disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, mantido o regime jurídico da servidora,
1 (um) cargo de Tesoureiro-Auxiliar
de ta Categoria, ocupado por Maria
Altair Barbosa de Melo, integrante
de iguais Quadro e Parte do Ministério da Agricultura.
Art. 29 A redistribuição de que trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do MInistério da Agricultura remeterá ao
do Departament-O Nacional de Obras
Contra as Sêcas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora mencionada no
artigo 19.
Art. 49 A ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Departamento
Nacional de
Obras Contra as Sêcas consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 59 zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971;
150 9 da Independência e 839 da.
República.

°

MEDICI
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

O anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no D.a. de 20-10-71.
DECRETO N9 69.375 - DE 19
OUTUBRO DE 1971

DE

L. F. Cirne Lima
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69. 376 ~ DE 19 'DE
OUTUBRO DE 1971

Redistribui cargo do Ministério da
Agricultura para o Departamento
Nacional de Obras Contra as secas,
e dá outras providências.

Redistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministério da Açrícuttura para o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, e dá outras providências.

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

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25

de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuldo, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal ~ Parte Permanente, do
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, um cargo de Inspetor de
índios, código P-1.8D1.12.A, ocupado

por Expedito Coelho Arnaud, Integrante do Quadro de Pessoal - Parta
Permanente, do Ministério da Agricultura, oriundo do extinto Serviço
de Proteção aos índios, mantido o
regime jurídico do funcionário.
Art. 29 A redistribuição de que tra-

ta êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância.

inquérito administrativo ou revisão

de enquadramento, venha a ser con-

siderada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O Ministério da Agricultura remeterá ao Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assentamentos
funcionais do servidor mencionado
no artigo 19 dêste Decreto.
Art. 49 O ocupante do cargo mencionado continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão
de origem, até que o orçamento do
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do cumprimento
dêste
ato.
Art. 59 1tsteDecreto entrará em
vigor na data da sua publicação! revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N" 69.377 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1971

Altera a Classificação dos cargos de
nível superior da Swperitv'eruíêncui
do Desenvolvimento da pesca, de
que trata o Decreto n° 61. 404, de
28 de setembro de 1967, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-

go 81, item IH, da Constituição, e de
acôrdo com t: disposto na Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, e
tendo em vista o que consta dos Processos números 3.388 e 3.576, de 1971,
do Departamentc Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1" Ficam alteradas, na forma
dos anexos, a tabela numérica e relação nominal, de que trata o Decreto n" 61.40.f, de 28 de setembro de
1967, que aprovou a classificação dos
cargos .Ie nível superior, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, vinculada ao Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. As vantagens financeiras decorrentes da aplicação
dêste artigo vigoram a partir de 1 de
junho de 1964, salvo quanto às readaptações e provimentos posteriores a
essa data.
Art. 2° A partir de 14 de julho de
1965, ficam alteradas as sérios de
classes de Pesquisador em Agricultura e Pesquisador em Biologia, TC~
1. 501, de acôrdo com o disposto na
Lei n'' 4.723, dto 9 de julho de 1965.
Art. 3" O disposto neste Decreto
não homologa SItuação que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser considerada
nula, Ilega OL. contrária a normas
administrativas em vigor.
Art. 4° O órgão de pessoal competente apostílará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decreto ou
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 5° As despesas decorrentes da
execução dêste Decreto serão atendidas com os recursos orçamentéríos
próprios da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 6° E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971:
150° da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cis-ne Lima

Os anexos mencionados. no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 21 de
outubro de 1971.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N9 69.3·78 DE 19
OUTUBRO DE 1971

DE

Redistribui, com os r e s p e c t iv o s
ocupantes, para o Quadro de Pessoal _ Parte Especial - do Instttuto Nacional de Colonização e Rf;forma Agrária - INCRA - cargos
originários da Extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal e dá outras pro-

uiâéncias,

o Presidente da República, usanoo
das atribuições que lhe confere o artigo 8:-, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no «rugo
99, § 29 , do Decretc-Ieí nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redtstrtbuíríoa, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Instituto Nacíonal de Cotomzaçâo e Reforma Agràrra, os seguintes cargos Integrantes do Qua~
dro de Pessoal - Parte Suplementar
- do Ministério dos Transportes com
os respectivos ocupantes, ortglnárlos
da Extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira - Autarquia Federal, mantido o regime jurídico c
previdenciário dos servidores:
Pintor A-I05.10.C

Roberto da Silva Monte1ro
Pintor A-1D5.9.B

José Carlos da Silva Barbosa

Eletricista Enrolador A -,801. 12. D

Luiz Pontual de Couza T...cão
Carpinteiro A-G01,8,1}.

Paulo Nícolau
Auxiliar de Portaria GL-303. 7 . A

Adão de Vasconceüos
Antonio Almeida Netto
Dalci Símplícío
Edson José Dias
Hélio de Almeida
Jair Novaes de Oliveira
João Ferreira Pinto
Joselito Muniz de Almeida
Raul Siqueira de Souza Filho
Art. 29 O Ministério dos 'praneportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Instituto Nacional de Colonizaqfj(1
e Reforma Agrária, no prazo de 3D
(trtnta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, os assentamentos tndtvíduaís dos servidores aqui meneionados.
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Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que. em vírtude de sindicância, inquérito administrativo ou revísãc de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas adrnlnistratavas aplicáveis à espécie.
Arü. 4° Os ocupantes dos cargos
ora rerüstribuídcs continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária consigne
os recursos necessários ao pagamento
da despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5" 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário David Andre-a;;za
L. F. Cirne Lima

DECRETO NQ 69.3'19 - DE 19
ouTUBRO DE 1971

DE

Autoriza a alienação de imóveis
ela
Universidad- e Federal õe Santa Catarina e dá outras prcuiâéncias,

o Presidente da Repúblíoa, usar.co
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdttuçâo,
tendo em vista o disposto no artigo
79, parágrafo único, "in fine", da Lei
nc 3.849, de 18 de dezembro de 1950.
decreta:
Art. Iv Fica a Universidade Federal de Santa Catarina autorizada a
alienar observadas as exigências Iegala os seguintes Imóveis ele sua propriedade, ocupados pela Casa de Estudantes Planalto c Casa de Estudantes Luso:
J

I - Casa de Estudantes Planalto Prédio de alvenaria, com dois pa-vimentos, situado à rua Almirante Lamego, nv 2, com área de 620,03 m2 e
terreno de 321,86 ma, em Florianópolis;
II - Casa de nstuuautes LUSO -"
Dois prédios de alvenaria, com dois
pavimentos, situados à rua Alan Kardec, nos 28 e 28-F, com a área de ..
546,49 ma e terreno de 345 ma, em
Florianópolis.
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Art. 29 O produto das vendas dos
Imóveis relacionados no artigo anterior, devidamente escrrturauo,
será,
depositado pela Uníverstua..'le Federal

de Santa Catarina na agência local
do Banco do Brasil S. A., em conta vinculada, para exclusiva utdlíza-

ção no custeio das obras do "Setr.r
de Convivência Social", a ser OODS-

tmíd o no "Campus Universitário."
Art. 39 As escrituras públicas de
alienação dos referidos imóveis, seràc
assinadas pelo Reitor da Universidade
Federa! de Santa Catarina.

Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de 1'118. pu-

blicação revogadas as disposições em
contrário.

Brasília 19 de OUtUbT0 de 19'71;
1509 da Independência e 83\l da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinno
Nº 69. 330 ~ DE 19 DE
OUTUBRO DE 197:::.

DECRE"TO

Autorização para tumcionamenia dos
cursos de Economia e Asiminístraçac
da Faculdade de Ciências Econ6~7,-t~
ccs, Contábeis e de .Administração
de Campo Grande, MT.

o Presidente da Repúbli 'la, usando
da atribuição que lhe confere e artigo 31, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número ~.067 de 1970, do Mínístérjo da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1º Fica autorízadc o funcionamento dos cursos de Economia c
Administração da Faculdade -le Ciências Econômicas, Contáoef e de
Administração de Campo Grande,
mantida pela Missão Salesíana
de
Mato Grosso, sediada em Campo
Grande, Estado de Mato Grossc .
Art. 2° âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárjc.
Brasília, 19 de outubro de 1971;
150º da Independência e 33º da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinno

DECRETO N.O 69.381

~

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1971
Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sôbre os terrenos que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 205
do Decreto-Ieí n.e 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Art. 1.° Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil, em
trnsferência de aforamento:
1 ~ Stella Dias Baptista Pereira.
de nacionalidade uruguaia, da fração
ideal de 0,058407688 do terreno de
marinha situado na Avenida Atlântíca n." .3.630, correspondente ao
apartamento C~01, no Estdo da Guanabara, conforme processo protocolízado no Ministério da Fazenda sob o
TI.O

2

27.680, de 1970;

Manuel Baltasar Pereira Lopez
e Armínda de Oliveira Lopez, ambos
de nacionalidade espanhola, da fração ideal de 1/4 do terreno de marinha situado na Rua Pereira Franco n.« 107, correspondente ao apartamento 201, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
n.s 111.566, de 1969;
3 - Carnevale Maria Teresa GreCO, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 28,968/3.360 do terreno
de acrescido de marinha situado na
Rua Frei Caneca n.« 148, correspon'lente ao apartamento 503, no Estado
da Guanabara, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.v 13.569, de 1971;
4 - .Jacque; Valansi e Sultana
vaiansí, ambos de nacionalidade
francesa, da fração ideal de 1,90% do
terreno de marinha situado na AVenida Atlântica n.v 2.356, correspondente ao apartamento 1.102, com direito a três vagas na garagem, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n.» 16.666, de 1970;
5 - First Nacional City Bank, entidade sediada em New York, Estados
Unidos da América, do terreno de
acrescido de marinha situado na Avenida Estados Unidos, esquina das
Ruas da Espanha e Miguel Calmon,
~
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em Salvador, Estado da Bahia, conforme processo protocolizado no Mlnistério da Fazenda sob o n.s 143.100,
de 1968;
b) a adquirir direito de preferência ao aforamento:
I Alier Mayo Vazquez, de nactonalidade espanhola, da fração ideal
de 66,15/6. 949,9i: do terreno de marinha situado na Rua Lourenço da
'çeíga n.« 40, correspondente ao apartamento 302, do Bloco 5, Praia da
Ribeira, Ilha do Governador, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob C' n,» 5.990, de 1971;
2 - Donato Ferme e Luisa Pascale Ferme, ambos de nacionalidade
italiana, de terreno de acrescido de
marinha situado na Rua Laura de
Araújo n.v 163, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 66.214, de 1944;
c) a adquírtr direito de revigoração de aforamento:

Hans Arnold Kranzlin e Paulette
Barbara Kranzlin, ambos de nacionalidade suíça, da fração ideal de
1/22 do ter-rene de marinha situado
na Avenida Atlântica n.v 434, correspondente ao apartamento 801, com
direito a uma vaga na garagem, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o' n." 25.314, de 1970.
Art. 2." ârste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971;
150.0 da Independência e 83,0 da
República
EM:fLIo G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 69,382 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1971
Regulamenta a Lei n9 5.708, de 4 de
outubro de 1971, que dispõe eõbre a
concessão de gratificação pela participação em óroaoe de deliberação
coletiva.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 19 Para efeito de concessão
de pagamento da gratdrícaçâo de pre-
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senca aos respectivos membros, os órgãos de deliberação coletiva da Administração Direta e das Autarquias
serão classificados:
a) de 19 grau os vinculados à
Presidência da República;
b) de 29 grau os vinculados aos
Ministros de Estado, e Dirigentes de
Autarquias ligadas à pesquisa cientitica e tecnológica, pura e aplicada,
de alto nível: ao ensino superior; ao
desenvolvímentr, do Pais no plano nacional ou regional; à previdência e
assistência social de âmbito nacional;
e à atividade bancária;
c) de 39 grau os não compreendidos nas alíneas anteriores.
Art, 29 A gratífícaçâo pela particípação nos órgãos de deliberação coletiva de que trata a Lei nc 5.708, de
4 de outubro de 1971, devida por seasão a que comparecerem os respectivos membros, corresponderá aos se~
guíntes percentuais incidentes sôbre o
valor do maior salário-mínimo vigente:
I - órgãos de 19 grau - 80% (oltenta por cento):
II - órgãos de 29 grau - 65 % (sessenta e cinco por cento);
III - órgãos de 39 grau 50%
(cinqüenta por cento).
§ 19 A gratificação do Presidente
será acrescida. a título de representação, do percentual de 50% (cinqüenta por cento), quando se tratar de
órgão de 19 grau e de 30% (trinta
por cento) nos demais casos, calculada sôbre a importância total devida
mensalmente.
§ 29 O disposto no parágrafo anterícr não se aplica aos que exerçam
as funções de Presidente, quando lhes
estejam afetos encargos remunerados
de direção ou chefia na repartição
cuja estrutura se integra o órgão de
deliberação coletiva.
§ 39 Será de 8 (oito) o número
máximo de reuniões mensais remuneradas.

Art. 39 As atividades de Secretário do órgão de deliberação coletiva,
quando não correspondentes a cargo
em comlssâc ou função gratificada,
serão retrfbuídas mediante gratificação eqüívalente à metade da importância a que fizerem jus os respectivos membros, não podendo o Secretário, em hipótese alguma, perceber
representação mensal fixa ou vantagem eqüivalente.
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Art. 49 O funcionário não poderá Central do Sistema de Pessoal Civil
participar de mais de um órgão de da Administração Federal.
§ 39 O pagamento da gratificação,
deliberação coletiva.
nas bases estabelecidas no artigo 2\1
§ 19 O funcionário que, por fôrça
deste Decreto, somente ocorrerá após
de lei ou regulamento, fôr membro a aprovação da nova classificação dos
nato de órgão de deliberação coletiva, órgãos de deliberação coletiva.
não poderá ser designado para outro,
§ 49 Ficará automàticamente sussequer a titulo gratuito.
penso, em relação à área do Ministé29 O funcionário que, por fôrça rio que nâo tenha remetido à Preside lei ou regulamento, fôr membro dência da República as propostas a
nato de mais de um órgão de delí- que se refere o § 29 e dentro do praberaçãc coletiva, optará pela gratifi- zo ali estabelecido, o pagamento de
cação de um dêles, vedada a acumu- gratificações OU quaisquer outras vanlação de qualquer remuneração ou tagens decorrentes da participação em
vantagem decorrente da situação de
órgão de deliberação coletiva, sob pena
membro do outro órgão.
de responsabilidade de quem venha a
efetuar ou determinar o pagamento
Art. 59 Os Ministérios promoverão, nas respectivas áreas, completo indevido.
levantamento dos órgãos de deliberaArt. 6\1 Este Decreto entrará em
ção coletiva
existentes, identificando Vigor na data de sUa publicação, ree analisando as suas finalidades, com v-ogadas as disposições em contrário.
o objetivo de reduzi-los ao mínimo inBrasília, 19 de outubro de 1971;
dtspensável, como medida inadiável de
economia e de simplificação estrutu- 150fl da Independência e 839 da.
- República.
ral.
§ 1fi' A classificação dos órgãos de
EMÍLIO G. MÉDIet
deliberação coletiva, nos têrmos desAlfredo Buzaid
te regulamento, processar-se-á mediAdalberto de Barros Nunes
ante proposta devidamente justificaOrlando Geisel
da e elaborada sob a responsabilidade
Mário Gibson Barboza
dos órgãos de Pessoal dos Ministérios,
Antonio Delfim Netto
dos órgãos integrantes da Presidência
Mário David Andreazza
da República e das Autarquias.
L. F. Cirne Lima
§ 29 As propostas de extinção dos
Jarbas G. Passarinho
órgãos de deliberação coletiva e de
Júl'iio Barata
classificação dos que devam subsistir
Márcio de Souza e Mello
serão encaminhadas, no prazo de 60
F. Rocha Lag6a
(sessenta) dias, a contar da publicaMarcus Vinicius Pratini de Moraes
ção dêste Decreto, ao Presidente da
Benjamim Mário Baptis:-a
República pelos Mimstros de Estado a
João Paulo dos Rezs Velloso
que estiverem subordinados ou vinJosé Costa Cavalcantt
culados, por intermédio do
órgão
Hygino C. corsetti
ê

DECRETO N9 69.383 -

DE 19 DE OUTUBRO DE 1971

Abre crédito suplementar aos Encargos Gerais da União, no valor de
crS 19.000.000,00, para reforço de dotação omsumoaa no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atríbutção que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei no 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. Iv Fica aberto aos Encargos Gerais da União, o crédito Suplementar no valor de Cr$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de cruzeiros), para
refórço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber:

crs

28.00 -

28.02 -

28.02.18.00.1.023 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob gupervrsao do Mmísterio
do Planejamento e Coordenação Geral
Financiamento de Atividades e Projetos
Príorítartos

1,00
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4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação
Especial
..
.

19.000.000

Art. 2~ Os re:cursos necessários à execução deste Decreto decorrerao
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIA()

28.01 -

Recursos sob Supervísãc do Ministério
da Fazenda
Atividade - 28.01.18.00.2.007
4.3.1.1 - Amortização da Divida Publica
02 ~ Fundada Externa
.
Atividade - 28.01.18.00.2.008
4.3.2.0 - Diferença de Câmbio
.

5.GC'D.OOO
14.000.000
19.000.000

TOTAL.

Art. 3Q :Ê:Ste Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971; 150.Q da Independência e 83.0 da
República.
EMILIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto

Joac Paulo dos Reis trezzcsc

DECRETO NQ 69.384 -- DE 20
OUTUBRO DE 1971
Concede
direito
ganês,
Estado

DE

à Mineração Urandi S. A. o
de lavrar minério de manno município
de
Urandi,
da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçàc que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição nos
têrmcs do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Mineração Urandí S.A., concessão para lavrar minério de manganês, em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Barreiro dos
Campos,
distrito e município de Urandi, Estado da Bahia, numa área de quatro
hectares, setenta e um ares e trinta
e seis centdares (4,7136 ha) , delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatrocentos 'e setenta metros e setenta e três centímetros (470,73m), no rumo verdadeiro
de vinte e três graus, trinta e um
minutos sudeste (23Q 31' SE); do
marco qutlométrico 816. (km 316), da
estrada de ferro Leste Brasileiro e

os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes
comprimentos e
rumos
verdadeiros: dez metros e oitenta e
oito centímetros (l0,88m), sul
(8) .
vinte e cinco metros (25 m) , este (E);
quarenta metros (40 m) sul (S)·
vinte e cinco metros
(25 mr , est~
(E); vinte e quatro metros {24 mj
sul (S); centro e vinte metros ....'
(120 m) , este (E); vinte e cinco metros (25 m) , norte (N); trinta e cinco metros (35 m) , este (E); trinta
e nove metros (39 m) , norte (N)'
cinqüenta e quatro metros e cinqüen~
ta centímetros (54,50 m) , este (E);
cento e seis metros e cinqüenta centímetros
(106,50 m) ,
norte CN);
quínze metros (15 m) , oeste ('W)·
dezenove metros (19 m) , norte (N);
vmte metros (20 m) ,
oeste (W)·
vinte e nove metros (29 m) , nort~
(N); quinze metros
(15 m) oeste
(W) ; vinte e um metros (21 m)' ,lort;
(N); cento e quatro metros (104 m:
oeste (W); vinte e cinco metros ~
clnqüen.ta centímetros (25,50 mi. sul
(S); vinte e nove metros (29 rm
oeste (W); vinte
e cinco metro~
(25 m) , sul (S); vinte e nove metros
e cinqüenta centímetros (29 50 rrn
oeste (W); vinte e cinco met~os ... .'
(25 m) , sul (S); vinte e oito metros
(28 m) , oeste CW); dezessete metros
dezenove metros
(17 m) , sul (S);
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(19 m) , oeste (W); setenta e dois
metros e doze centímetros (72,12 mi ,
sul (8). Esta concessão é outorgada,
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do

Código de Mineração, além de outras

constantes do
expressamente
Decreto.

mesmo Código, não
mencionadas neste

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo
Decreto
nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nc 3, de 3D de abril
de 1965, da
Comissão Nacional de

Energia Nuclear.

Art.
29 O
concessíonàrto fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos
devidos à União, ao
Estado e ao
município, em cumprimento do dis-

posto no Decreto-lei ne 1.038, de 21

de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca' ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto,
que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.
.
Brasília, 20 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.
EMíLIO G. MfDICI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 69.385 OUTUBRO DE

DE 20 DE

1971

Reconhece a
Faculdade de Direito
Norte de Minas, da Fundação Universidade Norte Mineira, sediada em
Montes Claros, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

EXECUTIVO

go 81, item IH, da Constdtuíçâo, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei núme1'0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que
consta do
Processo
n» 253.643-71, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :É concedido
reconhecimento à Faculdade de Direito Nmte
de Minas, mantida pela Fundação
universidade Norte Mineira, sediada
na cidade de Montes Claros, no Estado de Minas Gerais.
Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publícacâc,
revogadas as disposições em contra1'10.

Brasília, 20 de outubro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MfDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 69.386 DE
OUTUBRO DE 1971

20

DE

Concede à Mineração Jompe Ltda. o
direito de lasrmr cauiím, no município de Juquitiba, Estado de São
Paulo.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição nos
têrmos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n" 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração
Jompe Ltda., concessão para lavrar
caulím, em terrenos de propriedade da
mesma, no lugar denominado Estância Belvedere, distrito e município de
Juquitdba, Estado de São Paulo, numa
área de três hectares, trinta e três
ares e setenta e dois centiares
.
(3,3372 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a trezentos e oitenta e sete metros e
vinte centímetros (387,20m), no rumo
verdadeiro de trinta e oito graus trinta minutos nordeste (38°30' NE), do
centro da ponte da estrada Embuguaçu-Belvedere sôbre o córrego Sampaio, e os lados a partir dêsse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e noventa e seis
metros (196m), oeste (W); cento e
sessenta e um (161m), norte (N); cen-
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to e vinte e dois metros (122m), leste
(E); oitenta metros (80m), norte
(N); trinta e oito metros (38m), leste
(E); cento e quatorze metros (114m),
sul (8); trinta e seis metros (36m),
este (E); cento e vinte e sete metros
(l27m) , sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66' do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do q t-tíao 59 do Código de Mineracâo .
Art. 5" A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Revogam-se as disposicões
em contrário.
.
Brasília, 20 de outubro de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 69.387 - DE 20 DE
OUTUBRO DE 1971
Declara a cessação da exploração de
serviços de energia elétrica, outorça
concessão à Espírito Santo centrais
Elétricas S. A. e dá outras provt-

aenaos,
o Presidente

da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 81, item III, da Constituição, e nos
têrmos dos
artigos 140 e 150 do
Código de .águas, combinado com o
art. 59 do Decreto-lei nc 852, de 11
de novembro de 1938, artigo 19 do
Decreto-lei nc 7.062, de 22 de novembro de 1944 e artigo 64 do Decreto
nc 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
decreta:
Art. 19 li: declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139 § 19, do
Código de Águas, da exploração dos
serviços de energia elétrica no municíplo de Ibiraçu, Estado do ESDil'ito
Santo, como a seguir discriminado:
distrito-sede de Ibíracu e distrito de
Pendanga, de que era titular a Prefeitura Municipal de Ibíraçu. por
Manifesto apresentado no Processo
DAg. no 2.695-35; distrito de João
Neiva, de que era titular Henrique
Negrt e Companhia, por Mantresto
apresentado no Processo DAg. número 2.750-35; distrito de
Acíoli, de
que era titular Plorêncto Baptista,
por Manifesto apresentado 110 Processo DAg. no 1.287-35.
Art. 29 li: outorgada à Espirito
Santo Centrais Elétricas S.A. concessão para transmitir e dístribuír
energia elétrica em todo o muutcrpio
de Ibíraçu, Estado do Espírito Santo.
Art. 39 A concessionária fica obrtgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 49 A concessionária conclutrá
as obras no prazo fixado no despacho
de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com os mesmos, com
as modificações que forem autorízadas, se necessárias.
§ 19 A inobservância do prazo fixado neste artigo sujeitará a concessionária às penalidades previstas na
legislação de energia elétrica em
vigor e seus regulamentos.
§ 29 O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado
por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
do Ministério das Minas e Bmergta,
Art.
59 A presente concessão
vigorará pelo prazo de 30 (trinta)
anos.
Parágrafo único. Findo o prazo
de concessão, os bens e tnstalaçôes
que, no momento, existirem em runçâo dos
serviços concedidos, reverterão à União.
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Art. 69 A concessionária podara
requerer que a concessão seja renevada, mecüante
as
condições que
vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessicnárta
deverá entrar com o pedido a «ue 8'8
refere êste artigo, até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigêncta
da concessão, sob pena do seu silencio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 79 âate Decreto entrará em
vigor na da ta da sua
publlcaçáo,
revogadas as dísposlçôes em contrario.
Brasília, 20 de outubro de 1971.;
1509 da Independência e 83Qda
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

DE

no

Processo

MME número

Art. 39 Fica autorizada a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A .
a promover a desaproprlaçào das
referidas áreas de terra, na forma da
legislação vigente.
Art. 49 1l:ste Decreto entrará em
publícaçâo,
vigor na data de sua
revogadas as disposições em centrário.
Brasíila, 20' de outubro de 1971;
150 9 da Independência e 839 da
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 69.389 - DE 20 DE
OUTUBRO DE 1971

Benjamin Mário Baptista

DECRETO N9 69.388 -

tadas

705.269-71.

20

DE

OUTUBRO DE 1971

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, aTeas aesunadas à bacia de acumulação do
aproveitamento da energia tua-oulica de um trecho do rio parana'lba,
denominado Canal de São Simão.

o Presidente da República, usando
da atrfbuicãc que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçao e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra' b, do Código de Atpas, e
no Decreto-lei' no 3.365,
de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, diversas áreas destinadas à
bacia de acumulação e necessária à
execução das obras do aproveitamento de energia hidráulica do trecho do
rio Paranaíba denominado Canal de
São Simão, localizado na divisa dos
Estados de Goiás e
Minas Gerais,
cuja concessão foi
outorgada pelo
Decreto nc 55.512, de 11 de janeiro
de 1965, a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
Art. 29 As diversas áreas de terra, referidas
no
artigo anterior,
compreendem aquelas constantes das
plantas nv 1. 128-DPEC-3 . 695 tfôlhaa
1 a 11), aprovadas pelo Dlretvr-Geral do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica e cprescn-

Autoriza Furnas - Centrais !!:létricas
,s.A., a construir linha de tranemissão e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constítulção e
tendo em vista o disposto no artigo
59 do Decreto-lei no 852, de 11 de
novembro de 1938, e o disposto no
artigo 151, letra c, do Código de
Águas, regulamentado pelo Decreto
nv 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Furnas Centrais Elétricas S.A. a construir
a linha de transmissão entre a subestação de Brasília Sul e a subestação
de Brasília Geral, na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Parágrafo único. A referida linha
se destina a melhorar o suprimento
de energia elétrica a Brasília.
Art.
29 A concessionária fica
obrigada a cumprir
o disposto no
Código de Águas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 39 A concessionária concluirá
a onra no prazo que fór fixado no
despacho de aprovação do
projeto,
executando-a de acôrdc com o mesmo, com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
Arb. 49 A inobservância do prazo
a que se refere o parágrafo anterior,
sujeitará a concessionária às penalidades previstas na legislação de ener-
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gía elétrica em vigor e seus regulamentos.
Art. 59 Ficam declaradas de utdltdade pública, para fins de
constatuíçâc de servidão administrativa, as
arees de terra situadas na faixa de
37,50 (trinta e sete metros e cínquenta centímetros) de largura tendo como eixo ~ linha de transmissão
a ser estabelecida conforme o ar ngo
19, cujo projeto e planta de situação
nv REX-60. 507, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Eletrtca, no Processo MME no 704 299-71.

DECRETO N9 69 390 OUTUBRO DE 19'11

DE

20

DE

rrcrroça prazo de concessão para uso
exclusivo.

o Presidente da República, usando
ce atrtbtnçâo que lhe confere o &:1'tigo 81, Hem IH, da Constituição,
e nos têrmos dos artigos 140 letra a
e 15-0 do Código de Águas e tendo em
vista o que consta do Processo DAg.
nv 271 de 1937, decreta:
Art. 19 Fica prorrogado por 30
(trinta) anos o prazo estipulado no
artigo 69 do Decreto nv 1.886, de 17
Art. 69 Fica reconhecida a conde agõsto de 1937, q!le outorgou à
veniência da constãtuíçâo de servídâo
Companhia Siderúrgica Belgo-Mlnetadministrativa necessarta em
favor
ra concessão para uso exclusivo de
de Furnas - centrais Elétricas E!.A.,· um aproveitamento de energia. hidráupara o fim indicado, a qual comlica no rio sírectcaoe. situado no mupreende o direito atrlbuido a emprênicípio de João Monlevade, Estado de
sa concessionária de praticar ~{F.tOS
Minas Gerais.
os atos de construção,
operação e
Art. 29 A conoessionár-ía fica ('.1)1"1manutenção da mencionada linha de
gada a cumprir o disposto no Código
transmíssao e de linhas telegráficas
de Águas leis subseuuentea e seus
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou recons- . regulamentos.
truções, sendo-lhe assegurado, ainda,
Art. 39 O presente Decreto entrao acesso à área da servidão através
rá em vigor na data da sua publicado prédio serviente, desde que não
ção, revogadas as drspoaíções em
haja outra via praticável.
contrário.
§ 1Q Os proprietários das áreas de
Braslia,
20 de outubro de 1971;
terra atingidas pelo ônus, ümttarão
15{)~
da Independência e 839 da
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
República.
compatível com a existência da serEMÍLIO G. MÉDICI
vidão, abstendo-se, em conseqüência,
Benjamim MárIO Baptista
da prática, dentro das mesmas, ele
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre éles,
os de erguer construções
ou fazer
DECRETO N° 69. 391 ~ DE 21 DE
plantações de elevado porte.
OUTUBRO DE 1971
§ 29 Furnas Centrais Elétricas
S.A. poderá promover. em Juizo, as
Revoga o Decreto que concedeu, à emmedidas necessárias à constltuicào da
prêsa Stone & Webster Construaservídâo adminístrativa de
caráter
tion Co., autorização para funciourgente, utilizando o processo judrnar na República Feâerctiun elo
cíal
estabelecido
no
Decreto-lei
Brasil.
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as
modificações introduzidas
O Presidente da República, usando
através da Lei nc 2.786, de 21 de
da atribuição que lhe confere o artimaio de 1956.
go 81, item III, da Const.ituíção, e
nos têrmos do Decreto-lei n'' 2.627, de
Art. 79 ~ste Decreto entrará em
26 de setembro de 1940, decreta;
vigor na data da
sua publicaçã-o,
Art. 19 Fica cancelada, a pedido, a.
revogadas as disposições em contráautorização concedida à emprêsa Btcrio.
ne & Webster Oonstructíon Co .• seBrasília, 20 de outubro de 1971;
diada em Delaware, Estados Unidos
1509 da Independência e 839 da
da América, para funcionar no Brasil
República.
com o objetivo social de empreendiEMíLIO G. MÉDICI
menta de obras de engenharia e consBenjamim Mário Baptista
trução em geral, ficando, conseqüen..
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temente, revogado o Decreto ns 30.095,
de 25 de outubro de 1951, e respectiva Carta.
Art. 2° sste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasâlía, 21 de outubro de 1971;
1500

da

Independência

e

23°

da.

República.

Art. 49 :Ê::ste Decreto entrará em
vigor na data
da sua pubííeaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília,
21 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

EMÍLIO G.

Marcus

MÉDICI

Vinicius

Pratini

de

Moraes
DECRETO NQ 69.392 -

DE

21

DE

OUTUBRO DE 1971

Dispõe sabre alteração do enquadra-

mento de servidores do extinto
Instituto Brasileiro de Geograjza e
Estatística e

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 22-10-71.

dá outras providên-

cias.
o Presidente da República, usando
da atribuiçâo que lhe confere o arti-

go 81, item III, da Constituição, e
tendo- em vista o disposto na Lei
nc 3.967, de J de outubro de 1961,
no parágrafo único do artigo 23 da
Lei nc 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo nc 655,
de 1971, do Departamento ôdmínístratdvo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma
da relação nominal anexa, o enquadramento dOS servíucrea do Conselho
Nacional de Geografia e do Conselho
Nacional de Bstatístaca, do
extinto
Instituto Brasileiro
de Geogtafia e
Esta tasuca, amparados pelo paràgraro único do artigo 23 da Lei número
4 069, de 11 ae junho de 1962, aprovado, respectivamente, pelos Decretos
numeras 52.135, de 18 de junho de
1963, modificado pelo de no 65 917
de lP de oezemorc de 1969, e 53: 562;
de 19 de fevereiro de 1964.
Art. 29 'Fica excluído do enquadramento dos servidores do Conselho
Nacional de Geografia, oenerícreocs
pela Lei nv 3.967, de 5 de outubro
de 1961, aprovado pelo Decreto núme1'0 65.917. de 19 de dezembro de 1989,
o cargo da classe de Desenhista
P-1.00l.16-C, com seu ocupa"uie,
Jrapoam de Castro Gomes.
Art. 39 Na execução dêste Decreto, aplicam-se, no que
couber as
disposições
dos
Decretos uún{eros
52.135, de 18 de Junho
de 1963, e
53.562, de 19 de dezembro de 1964.

DECRETO N° 69.393 - DE 21
OUTUBRO DE 1971

DE

Promulga a Convenção para Evitar
a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos Sõbre o Rendimento entre o Brasil e Portugal.

o Presidente da República, havendo
sido aprovada, pelo Decreto Legislativo n'' 59, de 17 de agêsto de 1971,
a Convenção Para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos SÔbre o Rendimento, concluída entre o
Brasil e Portugal, em Lisboa, a 22 de
abril de 1971;
E Havendo a referida Convenção,
em conformidade com o seu artigo
XXVIII, n'' 2, entrado em vígor a 10
de outubro de 1971;·
Decreta que a Convenção, apensa
por cópia ao presente Decreto, seja
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasília, 21 de outubro de 1971;
150° da Iudependêncía e 83° da
República.
EMiLIo G. MÉDICI

Mario Gibson Borboza

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. a.
de 26-10-71.

DECRETO N° 69.394 OUTUBRO DE 1971

DE

21

DE

Autoriza a cessão gratuita de im6~'el
na cidade do Reei/e, Estado de Pernambuco e da outras proníâéncuie,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere G ar-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tígo 81, item IH, da conatítutcao. e
de acôrdo com os artigos ".25 e ]25.
do Decreto-lei n'' 9.760, de 5 de setembro de 1946 e Decreto-lei ~1° 1'73,
de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° ll:: autorizada a cessao gratuita' ao Estado de Pernambuco. da
área de terras situada na cidade do
Recife, capital daquele Estado, com
11,8340 ha., localizada no rugar denominado Curado, onde runctona o
Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Nordeste
(IPEANE), conforme planta integrante do Processo do Ministério da Agrícultura n« 13.545-71.
Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo anterior destina-se à instalação do Instituto Tecnológico ao Estado de Pernambuco {ITEP}.
§ 1° A cessão se efetivará mecnante têrmo a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
Uníão, em sua Delegacia no Estado
de Pernambuco, e do qual oonstarao
as cláusulas pertinentes e as dímensôes perímetrals e confrontações da
área cedida:
§ 2° A cessão tornar-se-á nula de
pleno direito, independentemente de
ato especial, sem direito a tetençao
ou indenização por quaisquer acessões
ou benfeitorias, se rôr dada ao tmovel.
no todo ou em parte, utilização diversa da prevista neste artago, ou no
caso de inadimplemento de qualquer
clausula do têrmo lavrado.
Art. 3° sate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarro .
Brasília, 21 de outubro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F, Cirne Lima

DECRETO N9 69.395 OUTUBRO DE

DE 21 DE

1971

Redistriõui, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal ~ Parte Especial --~ do Departamento Nacicncü de Bstraâas
de
Rodagem, cargos orunruirioe da extinra Companhia Nacional: lie Navegação Costeira - Antarquia Federal e do Ll0ud Brasileiro -- Patrimônio Nacional e dá outras providências,

O Presidente da República, usando
das atribUições que lhe confere o ar-
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tdgc 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o díspostc no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nv 200. de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístribuídoa, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, os segumtes
cargos integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos 'I'ransportes com os respectivos ocupantes, originários da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira -- Autarquia Federal
e do Lloyd Brasileiro - Patrtmônío
Nacional, mantido- o regime jurídico
e previdenciário dos servidores:

Art. 29 O Ministério dos 'I'ransportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui mencionados,
Al't. 39 O disposto neste Decreto
não homologa Situação que, em virtude de sindicância, ínquertto aômtnistrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie,
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redistríbuidos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que orçamento do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem consigne os
recursos
necessários ao pagamento
da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 59 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario David Andreazza

A relação nominal mencionada no
art . 19 foi publicada no D.O. de 22
de outubro de 1971.
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DECRETO N9 69.396 -

DE 21 DE OUTUBRO DE 1971

Transforma cargos em comissão c funções gratificadas no Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonstttuíção e tendo em vista o artigo 181, itens
TI e IH, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 19B7, decreta:
Art. 1º Fica aprovada, em caráter provisório, na forma do anexo, a
tabela discriminativa dos cargos em comissão e funções gratificadas do
Quadro de Pessoal - Parte permanente - do Ministério da Saúde, 1'e·
sultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo Decreto nc 66.623, de
22 de maio de 1970.
Art. ac As transformações de que trata êste Decreto somente se efe-

tívarâo com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até
então, o preenchimento elas funções gratificadas constantes da situação
anterior da tabela ora aprovada.
Art. 3Ç' O atual cargo de provimento em comissão de Diretor da Divisão dn Pessoal, símbolo 4-C, do Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde, fica transformado em Diretor do Departamento de Pessoal (DP)
do mesmo Ministério e classlfícado, provisoriamente, no símbolo l-C.
Art. 49 Até que sejam criadas as unidades que, nos termos do Decreto no 67.326, de 5 de outubro de 1970, integrarão a estrutura do DF e
das unidades vinculadas, ficam mantidas as funções gratificadas' usuais
não transformadas, correspondentes às chefias dos antigos Departamento
de Endemias Rurais, Departamento Nacional da Criança, Departamento -racional .da Saúde, Divisão do Pess.oal do Departamento de Admínístraçao e
Instituto "Oswaldo Cruz".
Art. 5? O custeio das medidas de que trata este Decreto continuará
a ser atendido pelos recursos orçamentários próprios do Mínístér-o da
Saúde.
Art. 6Q ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publlcacao vevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

F. Rocha Lagôa
Jotio Paulo dos Reis Veltoso

O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 25-10-71.

DECRETO N9 69.397 -

DE 21 DE

OUTUBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Professor Luiz Pomiini" São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de
acôrdo com o artigo 47 da :'ei núme1'0 5.540, de 28 de novembro de 19G8,
alterado pelo Decreto-lei nv I:H2, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo número 255.297-71, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 10 Fica autorizado o runcíonamento da Faculdade de Ftlosofía,
Ciências e Letras "Professor Luiz
Pardíní", mantida pela Organização
Professor Luiz Pardini de ilducacáo e
Cultura, com 08 cursos de Pedagosría,
Letras, Matemática e Estudos Sociais,
na cidade de São Paulo, .apltal do
Estado de São Paulo.
Art. 20 âste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N9 69 3fjq -

DE

21

DE OUTU1JRO DE 1971

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor do Gaoinete do Ministro,
Dímsão ti!'; seou-unça e nuormaçces e Departamento de Atiminastraçáo,
o crédito susüementas de Cr$ 3.746.000,00, para retorço de dotaçoes
consignadas no vtgem:e orçamento.
o Presidente da Republíca usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Ccnst-tuíçào, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de Iv de oezemcro de 1970, decreta:
Art. 1" Fica ace-to ao Mínísterto dos Transportes, em favor do Gabínete do Ministro, Dívísão de Segurança e Informações e Departamento de
Administração, ,) crédito suplementar de Cr$ 3.746.000,00 (três mílhóes,
setecentos e Quarenta e seís mil cruzeiros), para refõrço de dotações
consignadas ao subanexo 27.00, ao saber:

crs

27.00
27.01
27.01.01.04.2.001
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
27.05
27.05.08.09.2.015

-

3.l..2.(I 3.1.3.2 4.1.3.0 27.06 -27.06.01.01.1.013 -

4.1.2.0 2'1.06.01.01 2.016 3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.5.0
27.06.01.01 2.017
,).1.3.2

-

1.00

MINlSTERIO DOS TRANSPORTES
Gamnete ao Ministro

.assesscna Ministerial
Matena, de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos DIversos ........•.........•
Dívtsac de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Naciona,
Mateua de Consumo
;
.
oucros serviços de Terceiros ..........•
Equipamentos e Instalações
.
Leva, tamerrto de Aumirustraçao
Instalação em Brasília dos órgãos de
Supervísac Mimsterial
Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
Coordenação dos
Serviços Administratrvos
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros .........•
Despesas de Exercicíos Anteriores
.
Documentação e Dívulgaçãc
Outros Serviços de Terceiros

.

200.000
27.000
17.000

10.000
10.iJO<l
17.000

1.300.000
250.lJCO
1. 700.0GO
200.000
15.000
3.746.000

TOTAL .

Art. },9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decotrerao
de en.necüo parcial de cotações orçamentárias consignadas no
VIgente
Orçamento ao subanexc 27.ou, a saber:
crs 1,00
27.00 2

cl.02

-

Atíviceoc -

MINISTÉRIO

DOS

TRANSPORTES

Secretaria-Geral
27.02.01.08.2.003

3.1. d.1 - Remuneraçau de Serviços Pessoais
27.06 -- Departamento de Admínístraçâc
Ativldaae - 27 06.01.01.2.017
3.1.2.0 - Materta, ae Consumo
".
27.08 - Grupo de Estudos para Integração da
Pohtcca de 'I'ransportes (GEIPOT)
Projeto - 27.08.16./J2.1.U15
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
Projeto -- 27.08.16.02.1.016
3.1.3.2 - Ou tros Serviços de Terceiros
.
TOTAL •

1.084.0GO
15.000

500.000
2.16'1.000
3. 746.oocr
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Art. 3 Q Este Decreto entrará em vigor
revoguoae as disposições em contrario.
Brasrlía,

21 co outubro

de 1971;

150Q

na data de

sua puoücseao,

da Independência e

830 da

Repubnce .
I~ÍIIO G

MÉDICI

Antonio Delfim Netto
11>1

c-ro Davza Andreazza

Joco PaUto dos Reis Velloso

DECRETO NQ 69.399 -

DE

21

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao lMin-i-stérzc da Justiça, em favor do Arquivo Nacional, o cr~dlto
suplementar de
140.000,OG, para retorço de dotações consignadas 'UO

c-s

vigentt. orçamento.

o Presidente da República, usando da atrtbutcâo que lhe confere C'
artigo 81, item lII, da Constrtuiçac e da autorização contida no artigo 6Ç
da Lei. nv :'.628, de 19 de oesembrc de 1970, decreta:

Art. l° FIca aceito ao Mmístérfo da Juatíçe, em favor do Arquivo
Nactoual, o crédito suplementar no valor de Cr$ 140.UOO,OO (cento e quarenta mil cruzeiros). para: rerôrço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexc 20.00, a saber:
Cr$

20.00 20.12 -

1,00

MTNJS'rnRIO DA JUSTIÇA
Arquivo Nacional

oueroa e Conservação de Documentos
- MateriaJ de Consumo
.
- Serviçol:> de Terceiros
Outros servicos de Terceiros ..........•
E11l:ftrgos Diversos
.
Reequípamento do .àrquívo Nacional
4.1.4.lJ - Material Permanente ...............•

20.12.01.01.2.013 3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.2 3.1.4.0 20.12.01.01.1.013 -

TOTAL

.

:M.OO<!

3.000
140.000

Art. 29 Os r-cursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial uc dotaçâc orçamentária consignada no Vigente Orçamento ao subanexc 20.00, a ~aOH:
C11I 1,00
20.00
20.14
Atividade
3.1.3.0

--

3.1.3.1 -

MJNIS'YJ>RIC DA JUSTIÇA
Depar tamento . de Policia Federal
JO.14 ..\!8.h_~.017
8f..rvit,-o.s de Terceiros

Remuneração ce Serviços Pessoais
T01'AI

.

140.000
l4ú.JOO

Art. 39 Este Deeretc entrará em vigor na data de sua pubucaçao,
revogadas as rüspostçôes ern contrario.
Brastüa. 21 de outubro de 1971; 1509 da Independência e ~ da
Repunüca .
E1','lÍLIO G.

Aureao

MÉDICI

Bu.~aià

Antonio Delfim Netto

João Paulo dos Rms vetzose

83

ATOS DO PonER EXECUTIVO

DECRET',,:; N9 t9. {UI) -

DE

21

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Ministérto àa r~a"j./,a!jáo e Cuitura o créaito suplementar ile
Vr$ 2.977.600,UO, /Jura reforço de
etotaçóe;;; conszgnaaas
no ouieate

Orçamento..

O Prestoente da Rcpúonca. usando da atrfbuíçao que lhe contere e
artigo 81. item 111, da ..'ousu.cuíçac, e da autortzaçao conuce no artlgo 69
da Lei nv 5.528, de .'1 de aesemorc de 1970, decreta:
Art. 1f,l FICa abe . . te -ic -v.mlsterto da Enucaçac e CUltura, em favor da
Secretaria Geral - &.' c.rum-e Supervislonaoas, o credito suplementar de
CrS 2.977.600,00 «ioís I:JÜJ:IOf'~, novecentos E' setenta e sete mil e seiscentos
eruzeiroaj para refôrço ae . .h. taçoes orçamentárias consignadas ao sunanexc
15.00,

a saber;

15.30 -

M1NW r'RlC DA EDUCAÇAO E

15.03 -

Sl;'Q·P[á!"l<.

crs

1,00

C,J.l 'l1Y!:tfl
&~l

15.03.09.04.1.004 -

4.3.7.1 U4 -

Geral -

ecoes

Entidades Supervl-

" Cargo do Fundo Nacional de
Úer,;p.l1' c-rvtmento da Educação

Pi'.)er.r

B,,--f,,dare Federais

c.oncrteuícões . .

Ol.ltl"lõl\::

.

2.977.600

• •••••••••••••••••••.•.•.
2 977.600
Art. 29 Os reeursoa n-ees sarros à execuçac deste Decreto deeorrerau
de anulação parctaj
.íe d\_..t ações orçamentartas consignadas DO vigente
I"v·lP..:..

Orçamento ao subanex.,
15.00 -

l~, 'JI..

a saber:

",lNIPTEHIO DA EDUCAÇAO E
c:VLTTTh~

15.03 -

b~('rt'l.a.rll;l

Geral -

Jântfdades supervi-

Sl(,ll&da:;

Projeto
3..2,7.2
08
15.22

- .rb 113,fW.04.1.004
- EJ:jt-~darJp.~ Federais
- jr-versae . ' .......................• ,
_. L'eoar tamentc de Ensino Fundamental

Atividade -

15

~2

(1&,(13.2.168
.

3.2.7~9 -lJivPü,a~

........•...

1.971.600
1.tíOO.OOO

2.977.600
T{yrAi. •......•...•••...•.....•..•••
Art. 39 Este Decrete ent: are em Vigor na data de sua pubücaçâo,
revogadas "3.8 diSllOf.,!çõe1 em contrárío,
Brasília, 21 de outubro de 1971; 150f,l da Independênela e 83° da
República.
EMíLIO· G. MÉDICI

A'tltnnio DelJi'm Netto
Jaroas G. P'J,ssar17lt'/(j
João Paulo aC,1> Reis vetzoso

DECRETO N9

69.401 -

DE

21

DE OUTUBRO DE

1971

tcetttva o Decreto nll 69.243, ce 21 de setembro de 1971, que abre à Justiça
õtenorcu, ('111 javo1 1!'.- d't·er."lo~: Tribunais Regionais Eleitorais, o crédito'
8UpLeml..:ntar fle crs. 736. (~O,OO.

O Presidente da Renúbríca, mando das atribuições que lhe confere O
artigo Aí. d.em IH. da Conettuíçàc, decreta:
Art rv Fica -euneedo, na forma abaixo, o artigo 19 do Decreto número 69.2-1;i, Ot 21 de setembro Ije 1971, que abre à Justiça Eleitora] em ravos
de diVC1&OS Tribunais Reg-onats gletoraís, o crédito suplementar de
Cr$ 736 101.1,00 (set-ecentos e trmta e seis mil e setecentos crueeirosj •

Aros no

PoDER

ExEcuTIvo

Onde se Lê:
07.04.«3 ()'1.2.009 -

Leia-se:

07.04 03.01.2.009 -

c-s

Pagamento de Inativos

h 2.3.1 - InatIvos. ""..

. ......••......•...

1,00

2.000

Pagamentc de Inativos

3.2.3.3 -. Salárío-Famüía ................•..•.•

2.000

Art. ~7 zste Decrete entrara em vigor na data de sua puhlicaçao,
revoga.•as as uíspcaíçõea em contrário.
Brac.üa, 21 ce outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repú.blica .
tiJ.-,ÜLIO G. MEDICI
Aineao Buzata
fjntoma oeumi Netto
soao Pauto dos Reis Velloso

DECRETO

N9

69.402 -

DE

21

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Subanexo },ncargos l1era'/.S da União - Recursos sob Supervisão
do Ministerio da Fazend4 - - G crédito suplementar de
.
Cr$ 135.700.000,l10, para retorço de dotaçóes consiçnaaas no vigente
orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere n
.artdgo 81, item lII, da Coustituícâo e da .autorízacáo contida no artigo Sç
ida Lei 09 b.628, de 19 -íe dezembro de 1970, decreta:
.Art. Ir, Fica aberto ao Subanexc Encargos Gerais da União - Re-cursos 500 eupervtsao do Muustevrc da Fazenda, o credita suplementar no
vetor de Crê 135. '100,JtIO,OO .centc e trinta e cmco milhões e setecentos mil
.oruzetros) , para rerôrçc de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a' saber:
o-s 1,00
28.0(\ - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
.28.01.03.07.2.005 - Encargos com Inativos e Pensionistas 'da
Uniãn

3.2.0.0· - .Transferêncías Correntes
3.2.3.0 - Tt ansterênc'as de
Assistência e Previdencía S',eial
3.2.01.1 ~ Inativo"
.
3.2.3.2 - Penstonlstae
.
3.. 2.3.3 - Salárto-Farmna . .
'..

60.01'0.000
60.0DD.'JúO
~ 5 .700.000

'rOTAl,
,)
'.'..
135. tOO.UOO
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto deCOI" erao de anuíaçao parcial de dotação consignada no vigente Orçamento ao
.suoanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,0-0
28.IW -:- EN' :~RGO~ GERAIS DA UNIAO
28.0~ -,- Rectn-sos SOD
Supervisão ao Ministério
do Planejatrentc e Cooroenaçâo Geral
Projeto - ,a.02.16.f)U.LD24
3.2.6.0 - Reserva C1e Contingência
135 700.000
Art. 3° Es!,e Decreto entrará em vigor na data de sua pum.caçâo,

revoga-tas as disposições em contrario
Brasília, 21 de outubro de 1971; 1509 da
.Repúbnca .
ff:MíJ.Io G. MÉDICI
Antcni.(l Deutm Netto
João Paulo dos ReisVelloso

Independência e 839 da

ATOS DO P<mER EXECU'I'IVO

DECRETO N9 69. 403

~ DE

21

DE

OUTUBRO

DE

1971

Abre ao iJt.l1msteno da Justiça o crédito surüementar âe rr$ 758.900,00; paTa
retraço de dotações consignaaas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúblíca. usando da atribuição que lhe confere G
artigo 81, item lU, da Constdtuíçac e da autortzacâo contida no artigo 69
da Lei n? 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho
Penitenciaria Federal e Departamento de Admínístraçao, o crédito .s uplementar no valor ele Cr$ 753.900,00 (setecentos e cinqüenta e oito :ITJ.le
noveeentc; cruzeiros), para refõrço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 20.UO, a saber:
crs 1,00
20.00 - MINIST}];RIO DA JUSTIÇA
20.11 ~ Conselho Pemtencíàrío Federal
20.11.08.11.2.012 ~ Cocrcíenaçâo e Ftscalízaçâo do Sistema

3.1.1. O 3.1.1.1 01 20.13:....-'
20.13.01.01.1.014 4.1.4.0 -

Penífenctárto Federal
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .......•
Departamento de Administração
reeequíuamentr do Departamento
Material Permanente . .
.
TOTAL .

28.000
73ft.OUO

..;........................

75tL9CO

Art. 29 Os recursos ueeessárlos à execução dêste Decreto deeorr-râc
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
no vigente
Orçamento, a saber:

crs

1,00

20.00 -

MINISTltRIO DA JUSTIÇA
20.11 -- Conselho Penitenciário Federal
Atividade - 20.11.08.11.2.012
3.2.3."0 --Tlans:!:etÉ'ul: as de Assistência .e PreV1dêncía Bociai
3.2.3.3 -- Salàrfo-Famüía ..............•••...•
20.13 - Departamento de Administração
Projeto -- 20.13.01.01.1.014
4.1.3.0 --f.qmpamentoR e Instalações ..........•

~10.oo0

Atividade - 20.13.01.01.2.014
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais .....
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros ......•....

50.000
I20.Ç-ilO

3.2-.7.0 -- DIversas Transferências Correntes

3. ..l. 1.3 -

Diversas

.

5.480

350.000

28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNlAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do MinistériO
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto. - 18.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de contmgência
.

23.51')0

TOTAL .........•••.....•....••.....

758.900

Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua punlíeaçâo,
revogadas as disposições em contrárío.
Brastlía, 21 de outubro de 1971; 15()Q da Independência e 83~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Al/redo Buzaid
Antimio lJeljim Netto
scaa Pa'e:Jo dos Reis Velloso

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO NI? 69.404 -

DE 21 DE OUTUBRO D& 1971

Abr~

ao snbanexo En']argos Fnuxnceiros da União com 0'8 Estados, Distrito
Feaeral e MunicípiOs - Recunos sob Supervisão do Mimstério da Fazenda, o credito svplementúr ae crs 4.137.000,00, para reforço de ftotaçóes constgnaetas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da
atribuição Que lhe confere o
artigo 81, item rtt, da Consnturcao, e da autortzaçao contida no artigo 6~
da LeI nc 5. ti28, de P de nezemcrc de 1970, decreta:
Art. 1\1 F'ce. aberto ao subanexo Encargos Financeiros: da Unlao com
Os Estados, Dístrtto Federal e Munlcrpíos, o crédito suplementar no valor
de Crs 4.137.000,00 . quatro mtlhóes, cento e trinta e sete mil cruzevosi ,
para rerôrço de dotacões orçamentàrfas consignadas no vigente Orçamento,
a saber;

29.00 -

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM 05 ESTADOS. DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS

crs

1,00

29.01 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
ca Fazenda
29.01.01.01.2.001 - Encargos com o Pessoal da União transferido para o Estado do Acre (Lei número 4.070-62)
3.2.7. O - D'versas 't'runsferêncíaa Correntes
3.2.1.3 - Entidades Estaduais
01 -

Pessoa:

.

. ....................•.......

2.880.000

29.01.03.07.2.002 - Encat'gos com Inativos e Pensionistas do
Acre (Lei nv 4.070-62)
3.2.7.0 - Diversas 'I'ransferêncías Correntes
3.2.7.3
04
05
29.01.03.07.2.003

-

3.2.7.0 3.2.7.3 -

04 -

Entidades Estaduais

Inativos' . . .....................•.....
Pensíonistas . . .................•• " •••
Encargos -om Inativos da extinta Policia Mtlítar do
Estado do Acre (Lei
nc 4.711-(5)
.

Diversas Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Inattvoa . .
TOTAL

de

300.000
5TI.000

.

280.000

.

4.137.000

Art. 2~ Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
anulação parcial da dotação consignada no vigente Orçamento, a

saber:

o-s

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministéri'o
do Planetamento e Coordenação Gerai

Projeto 3.2.6.0 -

1,00

28.02.18.00.1024

Reserva de Contingência

TOTAL . ..
Art. 39 li:s:-·e Decreto entrará em vigor na

-.- .

4,137.000

'.. . ..
41:11 .000
data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brastlta.
República-.

21 de

outubro de

1971; 15QQ da,

E:M:íLIO G. MEDICI
Antõnio Delfim Netto
Joâo Paulo dos Reis Velloso

Independência e H39 da
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DECRETO N9 69.405 -

DE 21 DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral
Entidades
supervisionadas, o crédito suplementar de crs 3.337.000,00, para reforço
de dotações cOnSi(/1wdas nc vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0 artigo
81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
nv 5.628, de 19 de dezembro de J970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.
Cr$ 3,337.000,00 (três milhões, trezentos e trinta e sete mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 19.00, a
saber:
19.00 19.03 19.mLOl.01.2.005 -

MINIS~"RIO

c-s

DO INTERIOR

Secretar.a Geral - Entidades Supervíatonadas
Atrvidades a cargo da Superintendência
do Desenvolvimento da Região CentroOeste -

SUDECO

Entidades Federais
01 - Pessoal . .
~
19.03.16.04.1.127 - Projetos a
cargo da Superintendência
do Desenvolvimento ela. Região Centro3.2.7.2 -

Oeste -

4.3.3. O -

1,00

90.000

EUDECQ

Auxfüos para Obras Públicas

.

3.247.0úO

----

TOTAL.
Art. 29 Os recur-sos necessários à exe-cução dêste Decreto decorrerão

de anulações parciais e totais de dotações orçamentárias consignadas ao
suoanexo 19.00, a saber:
c.s 1,00
19.00 - MINISTllRIO DO INTERIOR
19.03 - Secretaria Geral - Entiaaaes Supervisionadas
Atívídade -

3.2.7.2 03 4.3.5.0 -

19.03.01.01.2.00~

Entidades Peuerata
Outros Ctl~tE:JO':: • • •••••••••••.•••••...•
Auxílios pura Material Permanente ....

ProJeto -- 19.03.01.03.1.015
3.2.7.2 - Entidades Federaía
03 -- Outros Custeios . .
.
Projeto - 19.03.01.08.1.019
4.3.4.0 - AUXIlias para Equtpamentos e Instalações
Atividade - 19.03.01.08.2.010
Entidades Federais ..
- Pessoal . .
.
.
- Outros custeios
- 19.03.02.0:0.1 024
- Entidades Pederara
- Outros Custeios . .
.
- 19.03.02.06.1.039
- Entidades í-ederata
- Outros Custeies . .
"
.
- 19.03.11.06.1.079
- Entidades jacocrars
- Outros custeios •........................

3.2.7.2 -

01
03
Projeto
3.2.7.2
03
Projeto
3.2.7.2
03

Projeto
3.2. 'I. 2
03

72.500

-1.000
10G.000

90.000
100.0CO

150.000
'~5.7úO

750.000
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Projeto - 19.03~14.02.1.097
3.2.7.2 -- Entidades Federada

03 -- Outros Custeios . .
Projeto -- 19.03.15.09.1.112

.

200.000

4.3.3.0 -- Auxílios para Obras Públicas

.

1.250.000

.

300.eoo

ProJeto -- 19.03.:5.10.1.119
4;3.3.0 -- Auxílios para Obras Públicas

TOTAL

Art. S''

O presente crédito, no

"
3.337.000
Orçamento próprio da Superinten-

dência .~(, Deset- volvímen',o da Região Centro - Oeste __ SUDECO, obedecerá

a seguinte programação:

59.00 - MlNISTllRIO DO INTERIOR
59.04 -- Supertntendênc'a do
Desenvolvimento
da Região Centro-oeste -- SUDECQ
ADMINISTRAÇAO

c-s

1,00

Administração
59.04.01.01.2.001 -- Manutenção do Acervo da Extinta Fundação Brasil Central
.
TRANSPORTE
Rodoviártc

59.04.16.04.1.010 -

Rodovia

BR~70

(Brasília -

Cuiabá)

TOTAL

21 de

3.247.000

3.337.008
sua pubücaçâo,

..

Art. 49 aste Decreto entrará em vigor na data de
revogadas as disposições em contrárío.
Brasilia,
República.

.

90.060

outubro de

1971; 1509 da

Independência e 839 da

EMíLIIJ G. MEDICI
Antõnio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
José costa caeciomu

DECRETO N() 69.406 - DE 22
OUTuBRo DE 1971

DE

Autoriza a reoersãa de terreno à Prefeitura Municipal de Peixe, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constttuíçào,
e tendo em vista o disposto no
artigo 195 do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
de nv 900. de 29 de setembro de 1969,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a reversão
à Prefeitura Municipal de Peixe, no
Estado de Goiás, de uma área de
terras situada aproxímadamente a
1.500 metros do centro daquela cidade,
doada à União Federal por escritura

de 3 de junho de 1954, transcrita no
Cartório do 19 Ofício do Registro de
Imóveis da mencionada cidade. sob o
n« 179, a fls. 42 do livro 3-A, de acôrdo com os elemento." constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o nv 402.647 de 1971.
Art. 29 A reversão se efetivará mediante têrmo, que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimõmc da União.
Art. 39 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1971~
1509

da

.República.

Independência

EMíLIO G. MtDICJ

Antônio Delfim Netto

e

839

da

Aros

DO

PoDER EXECUTIVO

DECRETO NQ 69.407 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1971
Declara de utüuuuie pública, para tine
de deeauropriaçao, o terreno situado
a rua Espírito Santo n9 998, coastituuia netos lotes n9s 13 e to ),0
oaortenao n 9 18 da 3~ Secao Urbana, em Belo Horizonte, Estado de
Mmas Gercas, aecesscreo a ('onstruçáo da Estaçáo Central de Telex
daquela Cietadl'! e instalação de outros equipamentos mdispensauets ao
Sistema Nacional de Telecomunicações.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe contere o
artigo 81. item lII. da Oonstltuíçao,
decreta;
Art. 19 li: declarado de utmoace
púbnca para rins de desapropriação.
com fundamento na letra "h". do
artigo 5'! do Decreto-lei nv 3.365 de
21 de junnc de 1941, o terreno com
área aproximada de 1.200 m", constatuido dos lotes nv 13, de propriedade
da Santa Casa da Misericórdia de
Belo Horizonte, e n- 15 de proprtedaue oa citada Santa Casa da Miserrcórdia, do Asilo das Velhas e do Hospital Imaculada Concetçao, situado no
quartetr ac nv 18, da 3~ Seçã-o Urbana,
à Rua Espírito Santo nv 998, em Belo
HOrizonte. Estado de Minas Gerais,
destmado à construção da Estação
Central de Telex daquela cidade.
Art. 2Q Pícà autortzaua a Empresa
Brasneíra de Tetecomumcações
EMB,:'ATEL a promover. na
torma
da iegtsracao vigente, com seus recursos próprios, a desapropriação do referido terreno.
Art. 3Q A desaproptlação a que se
refere o presente Decreto é constderada de urgência. DOl' têrm.v rio
artigo 15 do Decreto-lei n Q 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Ler nv 2 78b de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4'" ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposíçôes em contrario.
Brasília. 22 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygmo C.

coreetu

89

DECRETO NQ 69.408 ~ DE 22 D!!:
OUTUBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento
aoae de Arquitetura e
mantida pela Soctedade
ria "Silva e Souza", no
Guanabara.

da FaculUrbanismo,
UtuuersitaEstado da

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81. item In, da Oonstttutção,
de acõrdo com o artigo 47 da Lei
nv 5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto- lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 254.952·71
do Ministério da Educação e Cultura.
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, mantida pela Sociedade
Universitária "Silva e Souza", no
Estado da Guanabara.
Art. 29 astc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 69.409 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1971
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de terreno
feita pela Prefeitura Municipal de
Santa Marta, Estado do Rio Grande
do Sul, para o jim que especijica.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item lII, da Constituição.
decreta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doacao que, com base na Lei Municipal nv 1.497, de 15 de outubro de
1971, faz a Prefeitura Mumcípaí de
Santa Maria. Estado do Rio Grande
do Sul,
União Federal, de um terreno com 785.91 m2 (setecentos e oitenta e cinco metros quadrados e noventa e um centímetros quadrados).
dentro de área maior, onde será implantado o Centro Cívico de Santa
Maria. com as seguintes dímensócs e
confrontações: Ao norte, com a rua
Venâncio Aires, onde mede 10 m (dez
à

90
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metros); Ao sul, com a rua Doutor

DECRETO NQ 69.411 -

Bozano, onde mede 25 m 75 (vinte

e cinco metros e setenta e cinco centímetros); a leste para a área do
Centro CiViCO, medindo 37 m 50 (trin-

ta e sete metros e cinqüenta centimetros) ; a oeste, com as propriedades de

Arlindo da Cruz e Célio Brtnchmann,
Jorge João Abaide e Erwín'Behr ,

Art. 29 O imóvel a que se refere o
artigo anterior destine-se à constru-

ção do prédio da Junta. de Conciliação

e .Jutgamento de Santa Maria e residência de seu Juiz Presidente.
Art.

39 âate Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposlçóes em contrário.

Brasília, 22 de outubro de 1971;
I50!? da Independência e 339 da
Repúbüca .
EMÍLIO G. MtDICI

Alfredo Buzaid

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 69410 OUTUBRO

DE 22 DE

DE 1971

Autoriza tuncumamerüo da Escola de
Educação Física de Uberiãruiia, da
Autarquia gaucacumat de Uberlãndia, no Estado de Mtnas Gerazs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que ihe confere o
artigo 81, item rrr. da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
GM/BSB 4.730-71, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educacâo Ptsica
de Uberlândla, mantida pela Autarquia Educacional de Uberlândía, no
Estado de Minas Ge rars .
Art. 29 zste Decreto entrara. em
vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DE 22 DE

OUTUBRo DE 1971
Dispõe sõbre a criação de zona imorítària, para fins de Reformá Agrária, no Estado do Paraná e de Santa
Catarina.

o Presidente da República, no USo
das atribuições que lhe confere o
4Q do artigo 161 da Constituição
e nos têrmos da Lei número i: 5N,
de 30 de novembro d", 1964, decreta:
Art. 19 Fica declarada prioritária
para fins de Reforma Agrária, a Região abrangida pelos Municrplos de
Altonia, Iporâ, Terra Roxa do Oeste,
Guaíra, Palotína, Assis Cnateaucrrano. Marechal Cândido Rondon, ToIeda, Santa Helena, Matelândia, Cascavel, Céu Azul, Medianeira, sao Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Capitão Leônídas Marques, Capanema,
Planalto, Realeza, Salto do Lontra,
Dois Vizinhos, Santa Isabel do Deste,
Pérola do oeste, Ampére, Enéas Marques, Catancíuvas, Vere, Santo Antônio do Sudoeste, Salgado Filho, Barração, Francisco Beltrão, MarmeIeíro e Renascença, situados no Estado do Paraná e Campo Erê, Mcdêlo,
Pínhalzlnho, Nova Erechim, Saudades,
São Carlos, Aguas de Chapecó. Dionísio Cerqueíra, Guarujá do Sul, Palma
Sola, São José do .cedro. Anchieta,
Guaraciaba, Romelândla, São Miguel
oeste,
Descanso,
Maravilha,
do
Cunhaporâ. Mandai, Itaplranga, Palmitos e Oaíbí, situados no Estado de
Santa Catarina, com as respectivas
áreas e limites municipais adotados
pelo IBGE e fixados em Ieí .
Parágrafo único. Ficam excluídas
da declaração de qUE' trata êste artigo,
as áreas e municípios de atuaçáo do
GETSOP, órgão criado pelo Decreto
nv 51.431, de 19 de março de 1962.
Art. 2'? As áreas prrorltàrias de que
trata o artigo 19 ficarão. respectivamente, sob jurisdição da Coordenadoria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-Ia nos Estados
do Paraná e Santa Catarina, com
sede em Curítaba e Ftortanópons .
Art. 3'? 1'1: de 5 (cinco) anos o prazo
de Intervenção governamental na
Zona a que se refere o artigo 19, podendo ser prorrogado.
Art. 49 Os trabalhos do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
§

MOS DO

PODER

Agrária compreenderão, preferencialmente:
a) condicionamento de uso da terra
à sua função social;
D) promoção da justa e adequada
dístributcáo da propriedade:
c) a constatulçao de 50 mil unidades tamuiares:
d) a organízação de até 50 cooperativas Integrais de Reforma Agraria;
G) regularização da situação domrníat dos tmóvets rocahzados na zona,
preservado sempre o dommio da
União, nos termos da Constatuíçao
. Federal e respeitadas as ocupações
caracterizadas por morada na.mtuar e
cultura efetiva, observados, sempre, os
requisitos de LeI.
/) preservação des áreas de proteção à fauna, à flora e outros rec.. . r sos
naturais, resguardando-as de atividades preda tórías,
Art. 59 Para execução dêste Decreto,
o Instituto Nacional de Colonização rReforma Agrária disporá de recursos
próprios previstos no seu orçamento.
Art. 69 asts Decreto entrará.
em
vigor na datá de sua publicação, revogadas as dísposíçôe- em contrário.
Brasüia, 22 de outubro de 1971;
I50\> da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDIL'1

L. F.

ctme

Lzma

DECRETO NQ 69.412 OUTUBRQ DE

DE 22 DE

1971

Declara de interesse social, para fins
de clJ9sapropriaçao, área de terras
no Estado do Paraná.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
Inciso III do artigo 81, e
2Q do
artigo 161,
tOd03 da
Const.tutçao,
combinados
com
os
artigos
Uj,
letras a, b e h e o 22, da LeI n Q 4.504,
de 30 de novembro de 1964, e ainda,
o disposto no artigo 29 , do Decreto-lei
nv 1.110, de 9 de julho de 1970, decreta:
Art. 19 Ficam declara-dos de interesse social para fins de desapropriacão. na zona prioritária do Estado do
Paraná, criado pelo Decreto número
Cig.4n, de 22 de outubro de 19h.
a) os imóveis Inscrttos, em nome de
particulares, no Registro de Imóveis,
ê
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situados dentro dos limites do Parque
Nacional do Iguaçu, criado pelo Decreto-lei nv 1.035, de 10 de Janeiro
de 1939, modificado pelo Decreto-lei
nv 6.587, de 14 de Junho de 1944;
b) antiga gleba nv 84, de aproximadamente 12.500 hectares. cadastrada
..ob nc 52 09 015 50 001/003 e .....
52.09.098.50Z97, situada nos MurríeípIOS de Foz do Iguaçu e São Miguel
do Iguaçu, nmrtada ao Norte com a
gleba nv 85 (oitenta e CInco) por Imna
reta; a Leste, com a gleba nv 20 (vinte), que foi de Joio Ermltc: ao Sul,
com a de nv 83 (oitenta e tres: , que
foi de Miguel Matte, por linhas retas
e a Oeste, com o RIO Paraná, tudo
de conformidade com o mapa cadastral da Faixa de Fronteiras, organizado e desenhado em 1942, pelo Departamento Geografíco, Terras e Colonização, da então Secretaria Q~
Obras Públicas e vtacâo ,e Agricultura
do Estado do Paraná, gleba esta havida por H. Galló, mediante aturo
expedido em 16 de maio de 1922, regrstrado às fls. 165, do Livro 6, da
Secao de Arquivo da Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, Agricultura e Obras Pú-incas em Curitiba,

e transcrtta ortgínalmente sob o nú-

mero 2.615, em 28 de abril de 1952, e
mais tarde sob nv 2.768, às fls. 136,
do Livro 3-C, do Regtsrro de Imóveis
de Foz do Iguaçu em nome de Santos
Gugtíelmí e Bameárlc Con ventos Ltda,
Comércio Indústria Agrtcola .
Art. 29 Fica o INCRA
Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, incumbido de dar execução
a õstc Decreto, nos têrmos do Decreto-lei nv 554, de 25 de abril de 1969,
em nome da União Federal.
Art. 3~ :É: ressalvado o direito da
União de questionar o dommío das
áreas tituladas írregutarmente, observado sempre o disposto no parágrafo
ÚDlCO, do artigo 13, do Decreto-lei
nv 554, de 25 de abril de 1969, da Lei
nv 2.597-55 e LeI nv 4_947·66.
Art. 4'? 1t.ste Decreto entrará em
vigor na data de su« puoricaçao. revogadas as disposições em contrario.
Brastha, 22 de outubro de 1971;
150\> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

L. F. Cirne Lama
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DE
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22

PODER

DE

OUTUBRO DE 1971

Confisca bem de João José Ferreira e
dá outras providênczas.

o

Presidente da República, no uso

das atrtbuiçôes que lhe conferem os
artigos 8'?, do Ato Institucional nc 5,
de 13 de dezembro rte 1968 e artigos 1\l
e 39 , do Ato Complementar nc 42, de
27 de janeiro de 1969, tendo em vista
o que consta dos autos de investiga-

ção sumaria nv 542-69, da Comíssáo
Geral de Investígaçôes, decreta:
Art. iv É confiscado e incorporado
ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de Barro Alto Estado de Goiás,

nos têrmos dos artigos 19 e 39 do Ato
Complementar nv 42, de 27 de janeiro
de 1969, e pela forma do artigo 59 do
Decreto-lei nc 359, de 17 de dezembro
de 1968, com a redação dada pelo
artigo 1Q do Decreto-lei nc 760, de 13
ne agôsto de 1969, o seguinte bem de
propriedade de João José Ferreira:
- uma gleba de terras, na Fazenda
de Pouso Alegre no Municipio de
Barro Alto com a área de 80 alqueires,
contendo casa de moradia coberta de
telhas comuns, currais, pastos, rêgo
d'água e demais benfeitorias, registradas no Cartório do 19 Oficio da
Comarca de Goianésla, sob o número
de ordem 1.289 de 25 de novembro
de 1966, no livro no 3-A, às fls. 158.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarzo.
Brasilia, 22 de outubro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Alfredo Buzmd

DECRETO

NQ 69.414 DE
OUTUBRO DE 1971

22

DE

Confisca bens de José Cavalcanti de

Albuquerque,

domiciliado em João

Pessoa, Estado da paraíba, e dá
outras providencias.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 89 do Ato Institucional ns 5,
de 13 de dezembro de 1968, e os
artigos 1Q e 39 do Ato Complementar
nv 42, de 27 de janeiro de 1969, e tendo
em vista o que consta dos autos de
investigação sumária nv 176-69 da

EXECUTIVO

Comissão Geral de Investigações. decreta:
Art. 19 São confiscados na forma
da Iegtslaçâo em vigor, os seguintes
bens pertencentes ao cidadão José
Cavalcanti de Albuquerque, brasileiro,
maior, agrimensor, agricultor e comero.ante, domícílíado na cidade de
JOM Pessoa, casado com a Senhora
Zuleida Oliveira de Albuquerque.
1 - A Propriedade rural Japungu,
no munícípío de santa. Rita - PB,
Incluindo terras, plantações, casas,
fruteiras. gado, veiculas, maquinismo
e benfeitorias, com a área inicial de"
1.150 hectares adqumdos em 26-11-60
conforme escritura de compra e venda
lavrada no Cartório E. Torres, da
cidade de .Joâo Pessoa - PB. e transcrita no Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita sob o numero de
ordem 6.609, livro 3/0, fls. 51, com
averbação de área feita em 27-10-69;
II - Glebas acrescidas à propriedade Japungu:
a) duas glebas com o total de 600
hectares, havidas por escritura de
compra e venda .Iavrada em 17-9-66
no cartório Dourado de Azevedo e
transcrita sob o número de ordem
6.639, às fls. 59 do livro 3/0 do Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Santa Rita;
b) uma gleba encravada, com 375
hectares, adquirida por escritura de
compra e venda lavrada em 20-9-66 no
Cartório Dourado de Azevedo e transcrita sob o nc 6.650. às fls. 64 do
livro 3/0 do Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Santa Rita;
c) uma gleba de 281.57 hectares.
constituída de 5 partes, adquirida por
escritura de compra e venda lavrada
em 9-11-66 no Cartôrlo Dourado de
Azevedo e transcrita, sob o número
de ordem 6.688, às fls. 74 do livro 3/0
do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Rita;
d) sete (7) glebas com o total de
712,46 hectares adquiridas em 20-10-67,
conforme escritura de compra e venda
lavrada no Cartório Monteiro da
Franca e transcrita no Regísaro de
Imóveis da Comarca de Santa Rita
em 23-10-67 sob o número de ordem
6.896, livro 3/p, fls. 28/29;
e) oito (8) glebas com o total de
799,46 hectares adquiridas em 25-10-6'7.
conforme escritura de compra e venda
lavrada no Cartório Monteiro da
Franca e transcrita no Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Rita
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em 25-10-67 sob o numero de ordem
6.901, livro 3/P, fls. 30;
t) gleba com 50 hectares adquirida
em 26-10-67, conforme escritura de
cumpra e venda lavrada no Cartório
Monteiro da Franca e transcrita no
Registro de Imóveis da COmarca de
Santa Rita em 26-10-67 sob o numero
de ordem 6.902 livro 6/p, fls. 31;
g) gleba com 100 hectares adquirida
em 26-10-67, conforme escritura de
compra e venda lavrada no Cartório
Monteiro da Franca e transertta no
Registro de Imóveis' da Comarca de
Santa Rita, sob o numero de orcem
6.905, livro â/p, fls. 32; e
tO 150 hectares no Talweg leste do
Riacho das Cajazeíras, no município
de Santa Rita - PB, havidos por
escritura de compra e venda lavrada
em 2.0-9-66 no Cartório Dourado de
Azevedo e transcrita sob o numero de
ordem 6.651, às fls. 64 do livro 3/0
co Registro Geral de Imóveis da Comarca de Santa Rita .
III - A propriedade rural denominada .racaraúna, situada do munícípío de 'Santa Ríta - PB, constatuída por:
a) gleba com 84,46 hectares, adquirida em 25 de outubro de 1967, conforme escritura, de compra e venda
lavrada no Cartório Monteiro da
Franca e transcrita em 25-10-67 no
Registro de Imóveis' da Comarca de
Santa Rita' sob o número de ordem
6.900, livro 3/p, fls. 30;
b) gleba com 13:6:53 hectares adquirida em 26 de outubro de 1967 COl!forme escritura de compra e venda
lavra-da no Cartorío Monteiro da
Franca e transcrita em 27 de outubro
de 1967 no Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Rita sob o número de ordem 6.904, LIVro â/p, fôlhas
31/32. abrangendo benfeitorias, além
das terras;
c) gleba com 136.53 hectares adquírida em 27 de outubro de 1967 conforme escritura lavrada no Cartório
Monteiro da Franca e transcrita em
27 de outubro de 1967 no Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Rrta
sob o número de ordem 6.906,
Livro 3/p, fls 32/33, incluindo duas
casas e plantações.
IV - A propriedade denominada
"Fazenda Santa Terezinha", no Munícípío de Mulungu - PE, com 693
hectares, com benfeitorias, construções, culturas e pastos. adquirida em
22-5-67 conforme escritura de compra
e venda lavrada no Cartório Monteiro

EXECUTIVO

da Franca, de João Pessoa, às fôlhas
153-v /155 do Livro 84.
V - O Imóvel denominado "Engenho Santa 'Iereaínha", situado no
Municipio de Alagcínha - PB, com
150 hectares, com benfeitorias, construções e maquinismos, adquirido por
escritura de compra e venda lavrada
em 2-5-67 às fls. 145-v/148-v do livro
nv 6 do Cartório único Oficio da Comarca de Alagolnha e transcrita sob
o número de ordem 1.783 às fls. 97
do Livro 3/J do Registro de Imóveis
daquela Comarca.
\-1 - O Imóvel denominado "Conceição", situado no Distrito de Cachoeira, Munícípío de Guarabira - PB,
com 26 hectares, com 16 casas de tijolo
e telha e construções e instalação de
uma indústria de cerâmica, havido em
1-6-67 por escritura pública de compra e venda transcrita sob o número
de ordem 18.484, em 1-7-67, às fls. 10
do livro 3-BD do Cartório Imobiliário
de Guarabíra ,
VII - Uma propriedade rural localizada em Tabocas - Santo Antonio,
no Município de Alagoinha - PB, com
84 quadras de cinqüenta braças, com
benfeitorias, culturas e construções,
havida em 30-5-67 por escritura de
compra e venda, lavrada às fôlhas
1491151 do livro nv 6 do Cartório do
único Oficio da Comarca de Alagoinha e transcrita, sob o número de
ordem 1. 785, às fls. 9-9 do livro 3/J do
Registro de Imóveis daquela Comarca.
VIII - Um (1) hectare de terras
encravadas na propriedade "Gamíleíra
de 'I'abocas", adquiridas em 5-9-67
com uma casa e fruteiras, conforme
escritura de compra e venda lavrada
em Notas do Cartório da Comarca de
Alagoínhas e transcrita em 19-9-67 no
Registro de Imóveis no Livro 3/L, sob
o número de ordem 1.820.
IX - Um (1) lote de terreno próprio, nv 22 da quadra 35 do Jardim
'I'ambauzlnho. adquirido em 9-3-67,
conforme escritura lavrada no 69 Oficio de Notas da cidade de João Pessoa, e transcrita em 10-3,-67 no Cartório E. Torres sob o numero de ordem 12.892, Livro 3~K, fls. 307.
X - Prédio nc 3.386 da Avenida
Epítácío Pessoa, na cidade de João
Pessoa _ PB, adquirido por escritura
de compra e venda lavrada em 23-2-67
no 69 Oficio de Notas daquela cidade
e transcrita em 24-2-67 no Cartório
E. Torres (Registro de Imóveis) sob
o número de ordem 12.824, Livro 3-K,
fls. 277.

XI - Prédio, em construção, situado
na Avenida Epitácio Pessoa nc 3.689,
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na cidade de João Pessoa - PB, havido em 1967 e sem inscrição ou transcríçào de titulo de propriedade.

XII - Predío, em construção, situa-

do na Avenida Martins Junior nv 13,
na cidade de João Pessoa - PB, havido em 1967 e sem inscrição ou trans-

crícao do titulo de propriedade.
XIII - Duas (2) camionetas, uma
Chevrolet e outra Toíota, modêlo 1967,

adquiridas nesse ano, no valor

crs

de

20.000,00.

Art. 29 Os bens confiscados, e especificados no artigo anterior, ficam incorporados ao patrimônio do Banco
do Nordeste do Brasil S. A., sociedade

de economia mista com sede em For-

taleza, Estado do Ceará, de acôrdo
com o disposto no artigo 39 do Ato
Complementar nv 42, de 27 de janeiro
de 1969.

Art. 39 aste decreto entrará em
vigor na data de sua pubucaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de outubro de 1971;
150\1 da, Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa caoaioamü

DECRETO

NQ 69.415 DE 22 DEl
OUTUBRo DE 1971

confisca bens de José Braz de Sã
Nunes Marinho, domiciliado em
Joôo Pessoa, Estado da paraiba. e
dá outras prcanaêncios,

O Presidente da República, no uso
das atríbuiçôes que lhe conferem o
artigo 89 do Ato Instttucional no 5. de
13 de dezembro de 1968, e os artigos
19 e 39 do Ato Oomptementar nv 42,
de 27 de Janeiro de 1969, e tendo em
vista o que dos autos de investigação
sumária 09 176-69 da Comissão Geral
de Investigações, decreta;
Art. 1Q Sáo confiscados na forma da
legíslação em vigor, os seguintes bens
pertencentes ao cidadão José Braz de
Sá Nunes Marinho, brasileiro, maior,
comerciante, dormcüíado na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba, casado com a Senhora Enilda Gonçalves
Marinho:
I - Um apartamento, de número
1.105, no Ecdfício Cartcé em João Pessoa, adquirido através de permuta
feita com o Senhor José Américo de
Almeida Filho, conforme Escritura

Pública de permuta lavrada em Notas
do Tabelião Eunáp!o Tôrres de Joã-o
Pessoa.
II -- 15 (quinze) hectares de terras
desmembradas da propriedade rural
"Fundo do Vale" no Muntctpío e Comarca de Sapé, e integrantes da "Fazenda Betânia", correspondendo as
granjas "O" e "P", adquiridas conforme escritura lavrada em 3-4-67 no
Tabelião Público daquela Comarca e
transcrita em 5-5-67 no Registro Imobiliário sob o número de ordem 6.573,
Livro 3-M, fls. 72173.
III - Um automóvel voncswagen,
Bedan. modêlo I9u8, placa 24-505-PB.
IV - 436 ações do Banco do Nordeste do Brasil S. A., no valor unítario de crs 1.00.
V ~ 2.800 ações da Vemag S. A.
~ Veiculas e Máquinas Agrícolas, de
São Paulo, no valor nominal de
CrS 1,20.

VI - Um títul-o patrimonial ao
Clube Astréia de João Pessoa.
VII ~ Um titulo patrimonial do
Jangada Clube de João Pessoa.
VIII - Um titulo patrimonial do
Clube Náutico Capíbarfbe, de Recife.
IX Um titulo patrimonial do
Touring Clube do Brasil.
X Um titulo patrimonial do
Clube Municipal de .rono Pessoa.
Art. 29 Os bens confiscados, e especificados no artigo anterior ficam incorporados ao patrimônio do Banco
do Nordeste do Brasil S. A., Sociedade de Economia Mista com sede em
Fortaleza, Estado do Ceará, de acôrdo
com o disposto no artigo 39 do Ato
Complementar nc 42, de 27 de janeiro
de 1969.
Art. 39 ltste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 22 de outubro de 1971:
150Q da Independência e 839 da
República.
EMiLIO

G.

MÉDICI

Aüreao Buzaid
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.416 -

DE

23 DE

OUTUBRo DE 1971

Transfere a sede da Academia da
Fôrça Aerea para Pirassununga,
Estado de Sào Paulo.

o

da

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

ATOS

no

artigo 81, item lII, da Constituiçâo e,
de conformidade com o artigo 46 do
Decreto-lei n 9 200, de 25 de fevereiro
de 19f37, decreta:
Art . 19 Fica, nesta data, transferida
para Pirassununga, no Estado de São
Paulo, a sede da Academia da Força
Aérea, ora localizada no Campo dos
Afonsos, no Estado da Guanabara.
Art. 29 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de outubro de 1971:
1501) da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 69. 4~ 7 OUTUBRO DE

DE

25 DE

1971

Declara de utilidade pública o Centro
João XXIII, com sede em
Ndvo
Hamburgo, Estado do Rio Granete
do Sul.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe 'u .~~ e t. artigo 81 item lII, da Ccnstátutçâo e
a tendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 58.402, de 1970, decreta:
Art, 1Q E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artdgc 1~ da
Lei 01) 91, de 28 de agósto de 1935,
combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517. de 2 de maio de 1961 o Centro .roão XXIII, com sede em Novo
Hamburgo, Estado do RlO Grande ao
SUL

Art. 21) l!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 25 de outubro de :i.97:~;
15{)Q da Independência e 839 da
República.
EMÍI,IO

G,

MEDICI

Attreac Buzau1.

DECRETO NI) 69.418 OU'I'UBRO
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DE 25 DE

DE 1971

Autorizaçao para /,unctonamento aos
Cursos de zootecnia e de Medicina
Veterinária da Faculdade de Mediema Veterinária e .4gronomia
àe
Jaboiicabal, São Pau.lo.
O Presidente da República, usando
das' atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constttuíoão, de
acôrdo com o artigo 47, da Lei 09 .•
5.540, de 28 de novembro de 1968 alterado pelo Decreto-lei n? 842, de 9
de setembro de 1969 p tendo em vista
o que consta no Processo nc 245. 7~3
de 1971, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 11) Fica autcrízado o funcionamento dos Cursos de Zootecnia e
de Medicina Veterinária na Facu'dade
de Medicina Veterinária e Agronomia
de Jaboticabal, no Estado de São
Paulo.
.Art. 29 :i!:ste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con tráríc ,
Brasília, 25 de outubro de 19711509 da Independência e 831)
República.

da

'EMíLIO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69. ':i:19 -

DE

26

DE

OUTUBRo DE 1971

Declara de utilidade 1)ública a Asso~
ciação de Caridade de Pouso Ale~
üre, com sede em Pouso Alegre, E~~
toao de Minas Gerais.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe 0oníe,"e o artigo 81, item rII, da Constdtutçâe, e
atendendo ao que consta no Processo
M. J, nv 32.561, de 1970. decreta.
Art. 19 E' declarada de unhcans
pública. nos têrmos do artigo 1~ da
Lei nc 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o urtdgo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto
nv
50.517, de 2 de maio de- 196! a Associação de Caridade de Pous~ Alegre com sede em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 ~te Decrete entrará em
vigor na data de -ua nubl'cacâo revogadas as disposições em contrário.
Brasília
26 de cutubro de 1971:
1509 da Independência e 831) ta
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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consta do Processo nc 3,759, de 1971,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Declara de utilidade pública a SocieArt. 19 Ficam reclasslfícados. na
dade Educaetora t-cnence-ue ,'rliviforma dos anexos, de acôrdo 00m o
dêncza Azul com seáe
em.
Sao
disposto no Decreto nc 67.269, ae 24Paulo, Estado de Sdo t'aulo.
de setembro de 1970, os cargos de
Revisor do Quadro de Pessoal O Presidente da Repúblíca, usando
Parte permanente do Instituto
da atribuição que tne COIl1ue o arBrasileiro do Café, autarquia vtntigo 81,item lU, da Constdtuíção e culada ao Ministério da Indústria e
atendendo ao que -oosra do Processo
do Comércio.
M. J. nv 19.754. de 1970 decreta
Parágrafo único. A reclassificação
Art. iv E' declarada de utínoade
a que se refere êste artigo e seus
pública nos termos do artigo 1Q .fa
efeitos financeiros vigoram a partdr
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
de 21 de outubro de 1969.
comoinauc com o artigo lU de aeeulamento aprovado 1:210 Decrete 11"
Art. 29 Este Decreto não homo50.517, de 2 de maio de 19B!. a eologa situações que, em virtude de
cíedade Educadora Beneficente Previsindicância ou inquérito administradência Azul ~oom '<:P-de em São Paulo.
tivo venham a ser consideradas
Estado de São Paulo.
nulàs, ilegais ou contrárias às norArt. 2Q âate Decreto entrará em mas administrativas em vigor.
vigor na data de sua publicação reArt. 3º O órgão de pessoal do Ins..
vogadas as disposições em contrário.
tituto Brasileiro do Café apostllará
os títulos dos servidores abrangidos
Brasilia 26 de outubro de 1971:
por êsteDecreto ou os expedirá aos
150" 'da Indepennêncja e 839 da
que não os possuirem.
República,
Art. ~9 A despesa com a execução
EMíLIO G. MÊDICI
dêste Decreto correrá à conta dos
At}redo Buzaza
recursos orçamentários próprios do
Instituto Brasileiro do Café.
DECRETO N9 69.421 - DE 26 DE
Art. 59 ltste Decreto entrará em
OUTUBRO DE 1971
vígoi na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Reetassatíca os cargos de Revisor do
Brasília, 26 de outubro de 1971:
Queu:tro de Pessoal do Instituto
1509 da Independência e 831- ua
Brasüeirc do Café, e dá outras
República.
promdénczas.
DECRETO NQ 69.420 -

DE

26

Dl'~

C;o"TUBRO DE 1971

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição. e
de ecõ.oo com o artigo 69, letra "g",
do Decreto-lei n9 972, ae 17 de outubro de 1969, e tendo em vista o que

DEC.H.ETO N" 69.422

EMILIQ G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Mo-

raes

----os anexos

mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 29 de
outubro de 19-71.

~ DE

26 DE OUTUBRO DE 1971

Abre à Preeraencía da Repühl.'ca. em tuior da Agencia Nacional, o crédito
suplementar de Cr$ 530.000,00. tara retorço de dotações consignadas »o
'L.'zgenle Orçamento,

o Prestoentecdj, República, usando da atribuição que .he confere o
artigo 81, item III da Constttutçâc e da autorização contida nc artigo 69
da Lei nÇJ 5. 62l:l, de 19 de oezembrt de 1970, decreta:
Art. 1'" Pica aberto à Presf dêucia da República, em favor da Agência
Nacional, o crédito suplementar m valor de Cr$ 530.000,00 (quinhentos e
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trinta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas
ao subauexo 11.00, a saber:

crs 1,00

11.00 -

PRESID~NCIA

DA REPúBLICA

11.1U - Agencia Nacional
Drvulgacáo dos Atos Governamentais
Mater'íal de Consumo
Servicos de J'eroetros
3.1.3.2 - Outro) Servíços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

11.10.01.01.2.012 3.1.2.0 3.1_ 3.
ü

.

60.000

.
.

350.000

-

TOTAL

120.000

530.000

..

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 11.00- a saoer:
11.00 11.10 -

4.1.3. O -

~'o!eto

eis

PRESID:B':NCIA DA REPÚBLICA
Agência vacional
1].10.01.01.1.012

Equipamentos e Instalações
TOTAL

1,00

.

530.000

..

530.000

Art. 39 mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as. disposições em ecntràrfo .
Bra.c;ilia 26 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
El'IIÍLIo G.

MÉDICI

Antônio Dettim: Netto
João Paulo do <.: Reis Velloso
João Leitão de Abreu
DECRETO N{l 69.423 -

DE

26 DE OUTUBR{J DE 1971

Abre ao Ministér1or:Jas Relações Exteriores o crêàito suplementar de Cr$
180.000,00 para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.
o Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constàtutçâo. e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.623, de 1° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito
suptementac IK valor de Cr$ 180,OOC,OO (cento e oitenta mil cruzeiros), para
rerôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 24.00 a saber:

crs
24.00 -

1,00

MINIS'ITRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES

24.00 13.04.2.004 - Execução da Política Exterior
3.1.2.0 - Material de Consumo ..
180.000
Art. 29 Os recursos necessártcs á execucêo deste Decreto decorrerão
de anulação carcíar u., dotação orcamentárfa consignada no vigente Orçamento ao sunanexo 24.00. a saber:

c-s

24.00 Attvícade 3.2.7.6 -

1,00

MINISTERIC DAS RELAÇõES EXTERIORES
24.00.13.04.2,004

Pessoas

,..

180.000
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Art. 3<;1 1l::st.e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
RepUblica.

26

de

El\ÜLl ú G.

outubro

de

1971; I50\)

da

Independência e a3!? da

~DICI

Jorge de Carvalho e Silva

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N'I 69.424 -

DE

26

DE OUTUBRO DE

1971

Abre à Presidência de Republíca, em favor do Gabinete da Vice-Presidência
da República, o credito stcntementar de Cr$ 213.000,00 para retórçc de
dotaço€:s co1tsignadas no vigente: Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IlI, da Constdtuíçâo. e da autorização contida no artigo 69
da LeI no 5.628 de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fie')" aberto
nete da Více-Presídencra
Crê 213.000,00 (duzentos
consígnadas ao subanexo
11.00 1.1..02 11.02.01.04.2,002 -

à Presidência da República, em favor do Gabida Repubuca, o crédito suplementar no valor de
e treze rJ1l1 cruzeiros), para rerõrço de dotações
11.00, a saber:
crs 1,00

PRESID1!:;NCIA DA REPúBLICA

Gabinete da Vice-Presidência da República
Manutenção do Gabinete do Vice-Presidente
da República
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vartávela
3.1.1.2 O~ 3.1.3. O 3.1.3.2 4.1.4.0 -

Pessoa. Militar
Despesas Varíàveís

Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente . .

155.000

.
.

TOTAL . . .

Art.

13.000

40.000
5.000
213.000

2Q OS recursos necessários à 'execução dêste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente 01'çamento, a saber-r

11.00 11.02 -

Atividade 3.1.2.0 28.00 28.02 -

PREsmENCIA DA REPúBLICA
Gabinete da Vice-Presidência da Repúbllca
da Repúblíea

c-s 1.00

11.02,01.04.2,002

Material de Consumo

.

45.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
TOTAL

..

168.000
213.000
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Art. 39 zste Decrete entrara em vigor na data de sua publicação,
vogadas as disposições em contrário.
Brasnía,
RepUblle8..

26

EMÍLIO G

de

outubro

de

1971; 1509 da Independência

re~

e 839 da

MÉDICI

Antônio Dettíra Netto
João Paulo dai> Reis VeJ.loso

DECRETO

N9

69.425 -

DE

26

DE OUTUBRO DE

1971

Abre ao Poder Judiciár;,o, C1n torcr co Swpremo Tribunal Federal, o credito
suplementar de Cr$ 1.005.000,00, para retorço de dotações consignadas
no oiçence Orçamento.

O Presauente da Repúbfica, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constátuíçâc. e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.62·~ de 1~ de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Poder Judiciãrio, em favor do Supremo Tribunal Federal, o eredíto suplementar no valor de Cr$ 1. 005.000;00 (um
mílháo e cinco mil cruzeiros). para rerõrço de dotações orçamentárias con-.
sígnadas ao subanexo 04.00 a saber:
1,00
04.00 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
04.00.01.06.2.001 - Processamento de Causas
no supremo
I'rfbunal Federal
. 3.1.1.0 - Pessoa.
S .1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentcs e Vantagens Fixas
.
611.400'
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
35.000
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdõncia Social
3.2.3.3 - Salário-Família. . . . . ..........•......
11.000
3.2.5.0 - Contríbuíçôes ue Previdência Social. .....
5.000
04.00.03.07.2.002 - Pagamento de Inativos do Supremo Tribunal Pederal
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
.
337.600
3.2.3.3· - Salário-Familia
5.000

o-s

TOTAL . .

1.005.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
04.00·- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ativicade - 04.00.01. 06.2.001
3. 1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1-Pessoal Civil
..
02 - Despesas VaJ:iàveis . .
100.000
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
35.00(11
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
~13. 02 Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
.t'fujet-J - 28.02.18.00.1.024
J 2 6.0 - Reserva de Contingência
.
870.000'
TOTAL

..

'1.005.000'

100

ATOS

DO FODER EXECUTIVO

Art. 3º :Este Decreto entrará em vigor na data de sUa publicação,
vogades as disposições em contrário.
Brasília, 26 de
Repúnlíca ,
EMÍLIO G.

outubro de 1971;

re~

1500 da Independência e 83° da

MÉDICI

Aljredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
JOão Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 69.426 -

DE

26 DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Poder rvaíctnrío, em iancn do Supremo Tribunal Federal, o crédito
suplementar de Crs 470.000,00, para retôrço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrt, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.660, de 15 de junho de Hl7l, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao) Poder Judiciário, em favor do Supremo Tribunal
Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 170.000,00 (quatrocentos e
setenta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentarlas consignadas
ao subanexo 04.00, a saber
Cr$ 1,00
04.00 - SUPREMO Tl,IBUNAL FEDERAL
04.00:01.06.2001 - Processamento de Causas no Supremo
'I'rfbunal Federal
3.1.1.0 - PEssoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
90.600
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
04.00.03.07.2.002 - Pagamento de Inativos do Supremo Tribunal Federal
3.2.3.0 - 'I'ransferencías de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos
379.400
Total

470.000

Art. 20 Os recursos necessário,'; à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotacao orçamentária consignada no vigente Orçamento, ao subanexo 28.00, a saber'
crs 1,00
28.üO - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Gera!
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6, O -- Reserva de Contingência
.
470.000

Total

470.000

Al.'t, 3 0 1l::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrârlo,
'

Brasília,
República.

26 de outubro de

1971; 1500 da Independência e 830 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo cos Reis venoso
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DECRETO N° 69.427 -

DE

26

101

DE OUTUBRO DE 1971

Abre ao Ministério do.s Relações Exteriores o crédito suplementar de ora...
2.750.000,00, para retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o ar-tigo 31, item IIl, da Constttutção, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.628, de I'' de dezembro de 1970, decreta:
Art. P Pica aberto ao Mínisterío das Relações Exteriores, o crédito suplementar no valor de crs 2.750.000,00 (dois milhões e setecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 24.00, a saber'
Cr$ 1,00
24.00 - MINI[,T"'RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
24.00.13.04.2.004 - Execução da Política Exterior
3. 1. 1. O
Pessoal
3.1.1.1
Pessoal Civil
01 .- Vencímentcs 8 Vantagens Fixas
2.500.000
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 -- Salário-Família
.
250.000
Total
2.750.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, ao subanexo 28.00, êI saber;
Cr$ 1,00
28.00 - ENCAEGOS GERAIS DA UNIAO
28.:]2 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -. 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
2.750.000
Art. 3-) :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contt árío .
Brasília,
República.

26 de

EMÍLIO G.

outubro de

H;71;

150° da Independência e 83° da

MÉDICI

Jorge de Cnrtxüno e Silva
Antônio Delt',;r.'~ Netto
João Paulo dos Rr;l.s Velloso

DECRETO N.o 69.428
DE
OUTUBRO DE 1971

27

DE

Reâtstribui, com o respecttro ocupante, para o Quadro de Pessoal
Parte Especiai - da Unioersuuuie
Federal Fluminense
(MEL?).
cargo originário da extinta companhia Nacionai de Navegação Costeira Autarquia Federal. e aá
outras providências.
.

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

tlgc 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista O disposto no artigo
ss, § 2.°, do Decreto-lei número 2(!0,
etc 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica redístr-lbuídc, para o
Quadro de Pessoal - Partefllspe,:lal
- da Universidade Federal Plumtnense (MEC), um cargo de Desenhista P-IOOl.12.A ocupado por
Paulo José do Nascimento integrante do cuazro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério
dos
Transportes,
originário da extinta
Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal, man-
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'tido o regime jurídico e prevldencíàrio do servidor.
Art. 2.° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal da
Universidade
Federal
Fluminense
(MEC), no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste TJe~
ereto, o assentamento individual do
servidor aqui mencionado.
Art. 3.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vtrtude de sindicância. inquérito admínlstratívo ou revisão de enquadra-

mento, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.

Art. 4.° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
da Universidade Federal Fluminense
(MEC) , consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento deste ato.
Art .. 5.° - 1!:ste Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 19'11;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMíLIO G. MÉ:DICI

Mário David A ndreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O

69.429

-

DE

27

DE

OUTUBRO DE 1971

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Ministério da
Educação e Cultura e dá outras
providências.

o

tigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto 00 artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei número 200,
de 25 de fevereiro de 1967 decreta:
Art. 1.0 Fica redistribuido pata o
Quadro de Pessoal - Parte espectaf
(Lei 4.069 de 1962) - do Ministério
da Educação e Cultura, um cargo
de
Escrevente-Dattlógrafo,
~Odigo
AF-204.7, com a respectiva ocupante
Railda Mendes de Oliveira pertencente a iguais Quadro e Parte da
Universidade Federal de Goiás, mantido o regime jurídico da servidora,
Art. 2.° \. redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa 51tuaçâo que. em virtude de sindicância, inquérito admtnístrattv i r.u revísàc de enquadramento, venha :3 ser
considerada nula, ilegal ou contrêrta
a normas administrativas em vigor.
Art. 3." O órgão de pessoal da Un1versidade Federal de Goiás remeterá
ao do Ministério da Educação f- Cultura', no prazo de 30 (trinta) ruas, a
contar da vigência dêste Decreto, os
assentamentos funcionais da scrvtoora mencionada no artigo 1.0.
Art. 4." 8. ocupante do cargo ma
redistribuido eontlnuará a perceber
os
seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem. até T.1e o orçamento do Ministério da Educação
e Cultura consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento oêste ato.
Art. 5.° aete Decreto entrará em
em vigor na data rla SUa ouohcacâo.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de outubro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G.

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

DECRETO NÇI 69.430 -

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE

27

DE OUTUBRO DE

1971

Autonza a Companhia Vale do H-io Doce a constituir servidão em faixa de
terra situada nos municipios de ltabira e Nova Era, Estado de Minas
Gerais, aestinad-a à construção de linhei. de transmissão de energia elé-

e-cc.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, da Constituíçâo € tendo em vista o disposto nos artigos
59, letra d e 60 do Código de Míneraçâo (Decreto-lei nc 227, de 28-2-67,
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alterado pelo de nc 318, de 14-3-67), e no artigo 59 do Decreto-lei número 85::l de 11 de novembro de 1938, decreta:
Art. li) Fica a companhia vale do Rio Doce, cesslonáría dos direitos
de Javra outorgados pelo Decreto ne 53.012, de 27 de novembro de 1963,
autorizada a constituir servidão em uma faixa de terra, de sete metros de
largura. situada nos munícípíos de ltabira e NOVa Era, Estado de Minas
Gerais. destinada à construção de uma linha de transmissão de energia
elétrica em õ9 kv. ligando a SUbestação, de sua propriedade, em Itabíra, à
subestação que irá construir junto à área de lavra (Mina de Plçarrâo) ,
em Nova Era, Objeto do mencionado Decreto nc 53.012, a fim de permitir
a operaçao de equipamentos e maquinarias necessárias às aüvídades da

mmeraçao.
Art. 29 A faixa de terra referida no artigo anterior está representada
pela poligonal aberta abaixo indicada:
DISTANCIA (m)
TRECHO
DEFLEXAO
900'00"
(Pórtico Saida)
S/E - TI
0
TI - T2
T2 - T6
T6 - T7
T7 - T12
T12 - T13
TI3 - T14
T14 - T31
T31 - T37
'1'37 - T44
T44 - T50
T50 - S/E
Essa poügonal esta contida

48 924'00"E
43943'50"E
S921'50"E
10907'10"E
79(}1 '55"D
12915'SO"E
5911"OO"D
38957'20"D
30051'10"D
10942'OO"D
16'36'1l"E

209,90
1. 059,95
354,15
3.024.00
522,00
721,00
7.745,00
3.151,00
2.666.00
2.318,00
(Pórtdco Chegada)

num retângulo ABCD, com as seguintes

coordenadas geográficas;
VTERTICES

LATITUDE

A

B
C
D

(NORTE) LONGITUDE

19Q33'
19933'
19938'
19938'

(W.

G.)

43915'
43900'
43900'
43Ç15'

Art. 3'? A servidão de que trata o presente Decreto será constituída
com recursos próprios da Companhia Vale do Rio Doce e em conformidade
com o disposto nos artigos 59, letra de· 60 e seus parágrafos, do Código
de Mmeração (Decreto-lei nc 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo
de nv 318, de 14 de março de 1967), ficando para sua efetivação estabelecido (§ 29, in fine, do aludido artigo 60) o processo judicial previsto no
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações posterfores.
Art. 411 A Companhia Vale do Rio Doce poderá alegar urgência para
efeito de imissão provisória na posse do imóvel, nos têrmos do artigo 15
do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações da Lei
119 4.786, d-e 21 de maio de 1956.
Art. 5'" Fica a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a construir,
a operar e a manter a linha de transmissão de energia elétrica e a sunestacão junto à mina de Píçarrão, referidas no artigo 1Q dêste Decreto.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da

.kepuonca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 69.431 - DE 27 DE
OUTUBRO DE 1971
Torna sem efeito aproveitamento de
disponíveis no Departamento Nacional de Estradas de Ferro e cassa a
disponibilidade dos mesmos.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item ITr, da Constdtuiçáo, e
tendo em vista o disposto no artigo 67
da Lei no 1. 711, de 28 de outubro de
1952, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Guarda, código ..
GL-20S.8.A, do Quadro de Pessoal .-

Parte Permanente -

do Departamen-

to Nacional de Estradas de Ferro, de

Breno .auiertassi e Rubens Coelho ser.
vidores em cdspomcnínaoj, em 'jgu.al
cargo do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estaào € do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, respectivamente, processado pelo Decreto 11lJ.-

m~ro 68. 846, ~,e .2 de junho de :971, pubtlicado no tnano Oficial, de 5 seguíne.

Art. 29 Fica, igualmente cassada a
disponibilidade dos servidores mencíonaõos no artigo anterior, a contar
de 5 de julho de 1971, tendo em vista
que não tomaram posse, no prazo legal, no cargo em que foram auroveíteces.
Art. 3'? nsee Decreto entrará em vina d~ta d~ ~ua publicação. revogauaa as dl.SpOSlçOes em contrário.
Brasília,.27 de outubr-o de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.
~or

EMÍLIO G. Jv.rÉDICI

Mário David Andreazza
Julio Barata

DECRETO N.o 69.432

DE

2.7 DE

OUTUBRO DE 1971

Autoriza

o

aterre por

Minerações

Brasileiras Reunidas S. A .. de cl~[a;;

áreas de mar. na costa da Ilha
Guoioa, Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro. bem
como a cessão dos terrenas resuitentes, nas condições que
men~

cuma.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tígo 81, item lII, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo
Lo do Decreto-lei número 178, -íe la
de fevereiro de 1967 decreta:
Art. 1.° Fica a emprêsa Minerações
Brasileiras Reunidas S. A. autorizada
n realizar, no prazo de 3 anos, o atêrro de duas áreas de mar, 'i prtmeíra
com 221. 820,00 m2 aproxímacamente
ao sul de área de sua propriedade
situada na Ilha Guaíba na Bata de
Sepetiba, Município de Manguratíba,
Estado do Rio de Janeiro. que constátuí a baía fronteira à chamada Praia
dos Castelhanos e a segunda com eêrca de 21. 000,00 mz, situada a leste da
mesma propriedade. correspondente a
uma faixa de 36.00 m de largura,
partindo da ilha. próximo à chamada
Ponta da Cruz! de acordo com as
plantas e demais elementos constantes do processo protocolizado 110 Ministério da Fazenda sob nc 32.205,
de 1971.
Art. 2.° Os terrenos resultantes OQ
atêrro a que se refere o artigo 1.0
serão destinados à construção de um
terminal maritimo para exportação
de minério de ferro e a ligação ferroviária da Ilha Guafba ao contanente, nas condições estabelecidas nas
Exposições de Motivos conjuntas números 70, de 29 de novembro de 1965,
50, de 27 de março de 196'8 e 4. de
23 de março de 1970 dos Ministros
de Estado das Minas e Energta, da
Fazenda, dos Transportes da Indústria e do Comércio. do Plane,j3.menta e Coordenação Geral ~ de ,secrctãrto Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Art. 39 A realização do atêrro e
sua utilização na forma. ora autorizada ficarão, ainda. sujeitas à observância das exigências da Dlret-rtra
de Hidrografia e Navegação do :Vl1nistério da Marinha e do Conselho
Nacional de Portos e Vias Na.veaaveis.
Art. 4.° Fica o Serviço do Patrfmônio da: União autorizado a promover a cessão, sob o regime de aroramento, dos terrenos indicados no
artigo 2.°, para os fins nêle previstos,
a Míneracôes Brasileiras ttcunloas
S. A. mediante pagamento do valor
do domínio útil apurado à época da
outorga do contrato respectivo. que
será lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 59 A cessão se tornare nula,
independentemente de qualquer íu-

ATOS DO PODER
denízaçâo, inclusive por benfeitorias
realizadas, se ao terreno, no Gado ou
em parte vier a ser dada destinação
diversa ou ainda, se houver tnadtmplemento de cláusula contratual.
Art 6.° ~ste decreto entrará em VIgor na data
de
sua publicação,
revogadas as disposições em centrá-

no.

Brasília, 27 de outubro de 1371;
150.° da Independência e 23.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antõnto Delfim Netto
Márzo David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de
raes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

J4o~
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Tribunal Marítimo, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui menciona-

dos.
Art. 39 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula ilegal fJU contrária as normas admíntstrattves <>.pliN
cávels à espécie.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redtstrtbuídos continuarão 8.. nerceber
seus vencím-ntcs e vantagens pelo órgão de origem, até que orçamento do
Tribunal Marítimo consigne "'s recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste

ato.

Art. 59 âate Decreto entrara em vi-

gor na data de sua publícacáo revo-

DECRETO N9 69.433

~ DE 27 DE

OUTUBRO DE 1971

Redistribui,
com
os
respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal
Parte Especial - do Tribunal MaTttime, cargos originários da extinta
Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal e dá
outras providéncias.

o

Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 , do Decreto-lei uv 200, de 25
de Jevereíro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistrtbuídos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Tribunal Marttdmo. ,·,s seguintes cargos integrantes do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério dos Transportes. com os
respectivos ocupantes, originarias da
extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal,
mantido o regime jurídico e previdenciário dos servidores:
Mestre - A-1801.13.A
Olisses Pereira da Costa
Auxiliar de Portaria - GL-303. 7.A
Quintino de Oliveira da Motta
Artijice de Manutenção A-305.6

Manoel da Cruz Marinho Pilho
Art. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do

gadas as disposições em contrario.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 83'" da
República.
EMÍLlü G.

MÉDICI

Aâatoerto de Barros Nunes
Mário Daü'id Andreazza

DECRETO N° 69.434 - DE
OUTUBRO DE 1971

27 DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de ãetradas de Ferro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere .') !l.rtigc 81, item III, da Constitutçac, e
tendo em vista o que consta -to processo n'' 4.724-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. I" Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Guarda, codígo GL-203.8.A. do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Departamento Nacional de
Estradas oe
Ferro, de Manoel Rodrigues de ocuza, em disponibilidade em .dênttco
cargo do Quadro de Pessoal do mstituto de previdência e Assístência
dos Servidores do Estado, processado
pelo Decreto n'' 68.846, de 2 de -utno
de 1971, publicado no Diário :.J1i(]z·zt
de 5 subseqüente,
tendo em vista
que O referido servidor aposentou-se
antes da vigência daquele ato.
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Art. 2° li:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

DECRETO N° 69.435 - DE 27
OUTUBRO DE 1971

DE

Redistribui, com o respectivo OcU1Ja1~
te, para o Quadro de Pessoal

Parte Esveciul -

de

do Instituto Bra-

sileiro
Desenvolvimento Floresuú
(lBDF) ,
cargo oriçtauuno lia
Extinta
Companhia Nacional
de
Navegação
Costeira Autarquia
Federal e dá ouiras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o à,rtigo 81, item IH, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no aruígo
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, ce 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
-" do Instituto Brasileiro de Oesenvojvímento Florestal um carga oe
Auxiliar de Portaria, GL-303, -I.A
ocupado por Euclydes Maria Medeiros integrante do Quadro de P%30al
- Parte Suplementar - do Míntsterio dos Transportes, originário da
Extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal mantido o regime juridlco e
previdenciário do servidor.
Art. 2° O Ministério dos Trans portes remeterá ao órgão de Pessoal do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimenta Florestal (IBDF). no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, o assentamento
individual do servidor aqui meneionaco.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, 3m, virtude de sindicância, inquérito admin-stratlvo ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas edrmrnetratívas aplicáveis à espécie
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pela

órgão de origem" até que o orçamen-

to do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento s'Iorestal (IBDF) consrgne os recursos necessários ao pagamenta da despesa resultante do cumprimento ôêste ato.
Art. 5° "ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de J911;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima

DECRETO N° 69.436 OUTUBRO DE

DE 27 DE

1971

Torna sem eleito aproveitamento de
disponíveis
no
Ministério
dos
Transportes e dá outras orootaén-

cscs.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item In, da Consttt-nçac,
e tendo em vista o que consta do
Processo n" 4.643-71, do Departamento Administrativo co Pessoal CIvil. decreta:
Art.. 1° Fica sem efeíto o aproveitamento, no cargo de Servente, cúdigo GL-l04.5 do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Mlntsterio dos Transportes, de Nestórro Alves de Lima, en- disponibilidade em
19uaJ cargo de Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e asststenela dos Servidores do Estado, conetente do Decreto n'' 68.880, de 6 de
julho de 1971, publicado no Dtarto
Oficial de 7 seguinte, visto ter sido
julgado incapaz em inspeção medica.
a que foi submetido.
Art. 2° O Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores CO Estado promoverá, imediatamente, a a posentadorla do disponível a que "e refere êste Decreto.
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Art. 3° nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
150° da Independência e 83° da
,República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Julio Barata

DECRETO NQ 69 .437

~

DE 27 DE

OUTUBRO DE 1971

o Decreto n 9 66.563, de 13 de
maio de 19'70, que reâietritnü serouiores para o Quadro de Pessoal do Misusterío da Educação e Cultura e da
outra providência.

,~4ltera

o

Presidente da República, usando

'da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo

em vista o disposto no artigo 99, § 2 9 ,
do Decreto-Ieí nv 200, de 25 de tevereíro de 19,67, decreta:
Art. 19 Fica alterada a redistribuição do servidor orlgínárío do extinto
Lloyd Brasileiro ~ Patrimônio Nacíonal, Sebastíâo Cabral de Souza, Carvoeiro-Mercante do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar, do Ministério dos Transportes, determinada peIo Decreto nc 6'1:;'563, de 13 de mato de
1970, passando o mesmo da Parte Especial do Quadro de Pessoal do Mímstérío da Educação e Cultura, para
idêntica Parte do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, vinculada ao
mesmo Ministério.
Art. 29 O ocupante do cargo ora
.redistríbufdo continuará a perceber
pela dotação do Ministério dos 'I'ransportes, até que o orçamento da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte consigne os recursos necessários
ao pagamento da despesa resultante
do cumprimento deste decreto.
Art. 39 :Este Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíções em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 69.438 -

DE 27 DE

OUTUBRO DE 1971

Altera os Decretos n-e 57.645 e 59.360,
respectivamente, ~·e 14 de Janeiro c
4 de outubro de 1966. Que di-stribuí~
ram ex-servidores da" Companhia
Urbanizaâora da Nova Capital do
Brasil (NOVAC -iP,l. e o Decreto
n. 9 63.994, de 16 de janeiro de 1969,
que aprovou o enquadramento de~
finitioo do ex-Gruóo de rrorcino
de Brasilia (G.T.B:) , e dci outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, 'la Constituição, e
tendo em vista o que determinam os
artigos 23 da Lei n,v 1: 069, de 11 de
junho de 1962, e 40 da Lei n.c 4.:2.42,
de 17 de julho de 1965, decreta:
Art. 1.Q A dístrtbntçâo dos ex-servidores da Companhta Urbanízadora
da Nova Capital do Brasil
.
(NOVACAP), prevista nos Decretos
n-a 57.645 e 59.360, respectivamente,
de 14 de .janeíro e -1 de outubro de
1966, bem como a
do ex-Grupo de
Trabalho de Brasília (G.T.B.), aprovada pelo Decreto [,.9 63.994, de 16
de janeiro de 1969, passam a vigorar
com as alterações constantes dos Anexos I e Il, que fazem parte íntegrante deste Decreto.
Parágrafo único. Enquanto não forem aprovados os quadros definitivos,
os servidores mencionados neste artigo, constantes do Anexo I, integrarão
parte idêntica a -1L1e pertenciam nos
órgãos para os quais estão sendo dís-

tríbuídos .

Art. 3.9 A despesa com o pessoal a
que se refere êste Decreto, no que diz.
respeito aos integrantes da alínea a
do Anexo I, correrá à conta da verba
própria destinada '1/>-$ órgãos a que
pertenciam, até 01:'18 a mesma seja
consignada nos orçamentos próprios.
Art. 4.9 Continuam em vigor as demais normas dos tnenclonados
decretos.
Art. 5° nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
150.9 da
Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDI'8I

Alfredo Buzaid
Mário David An-ireazza
Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram pubiícados no D. O. de 1 de
novembro de i971.
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DECRETO NQ 69.439
OUTUBRO

DE

DE

2'1

DE

1971

Retijica o Decreto n9 65.619, de 23

de outubro

de

1969, que mctuni

pessoal beneficiado pelo parágrl!jo
único do artigo 23 da Lei nQ 4.069,

de 11 de junho de 1962, no Q1lf.t~
dro de Pessoal do Departamento
Nacional de QtJras de Saneamento,
e da outra:;, providencias.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, rtcm III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do parágrafo único do artigo 23 da Lei
n9 4.069, de 11 de junho de 1962 e
do Processo nv 5. ~ 76, de 1970, do

Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam retificadas as tabelas numéricas e as relações nominais anexas ao Decreto nv '35 619, de
23 de outubro de 1969, que incluiu
pessoa]' oeneficiado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 1962, no Quadro
de Pessoal do Departamento Nacíonal de Obras de Saneamento, para o
fim de:
I - Excluir:
a)
1
(um)
cargo da
série
de classes de Escriturário, código
AF-202. 8. A, ocupado por Arnaldo de
Vasconcelos Serpa:
b) 1 (um) cargo da classe singular
de
Escrevente-Datilógrafo,
código
AF-204.7, ocupado par João José de
Sales Cabral;
c) 2 (dois) cargos da classe smgular de Auxiliar de Medição, código
P-1.206.6, ocupados por Joel Justino
da Cruz e waldyr Marttn Rcubaud.
II - Incluir:
a) 1 (um) cargo da série de classes de Auxiliar de Engenheiro, eódigo P-1.204.11.A, e nele considerar
enquadrado Arnaldo de Vasconcelos
Serpa (exonerado em 16-3-1968):
b) 1 (um) cargo da série de clas.
ses de 'I'ecnologtsta, código
P-1.604.12.A, e nele considerar en~
quadrado João José de Sales Cabral
(enquadramento a partir de 28 de
outubro de 1962);
c) 1 rum) cargo da série de classes de Motorista, código CT-401.8.A.
e nêle considerar enquadrado J oel
.rustmo da Cruz;

d) 1 (um) cargo da serre de classes de Auxiliar de Portaria, código
GL-303. 7.A, e nêle considerar enquadrado Waldyr Martin Roubauu.
Art. 29 Aplicam-se aos funcionários de que trata o artigo 19 deste'
Decreto, no que couber, as .tísposlções do Decreto no 65.619, de 23 de
outubro de 1969.
Art. 39 A despesa com a execução
do disposto neste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios do orçamenta do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento.
Art. 49 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Mario David Aruireazza
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,o 69.440
OUTUERQ DE

O.E:

27

DE

1971

Autoriza o Ministro da Fazenda a
negociar e contratar com o F'J.mdo
ae Diversificação da Organização
Internacional
do
Café
(OLC.)
empréstimo em moeda estrangeira,
para o fim que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tende
em vista o disposto no artigo L" da
Lei número L 518, de 24 de dezembro
de 1951, no artigo 1.0 da Lei número
4.457, de 6 de novembro de 1964. e
no Decreto-lei número 1.095, de 20
de março de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministro da Faz-enda
autorizado a negociar e a contratar
em nome da União Pederal, empréstimo em moeda estrangeira, até o
montante de US$ 55.000.000,00 .ctnqüenta e cinco milhôes de dólares
norte americanos), ou seu equivalente
em outras moedas, com o Fundo de
Diversificação da Organização Internacional do Café (O.LC,), -íesttnados a financiar programas ou orojetos especificos que contribuam
de
forma eficaz para ajustar a produção
do café, mediante a diversificação da
economia brasileira, podendo, para
tanto, inclusive, usar da prerrogativa
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de que trata o artigo 23 da Lei número 1.628 de ~O de junho de 1952.
Art. 29 Como Agente da União Federal. fica o Banco Centrá. no târa.síl autorizado a representá-la em todos os atos relacionados com a exe~
eução do respectivo contrato, aaneudo-lhe receber os recursos provementes da mencionada operacê o 01" crédito e encarregar-se dos serviços da
correspondente dívida.
Art. 3." O Banco Central do Brasil executará o programa de que trena
o artigo 1.0 através do Fundo Geral
para a Agricultura e Indústria .. ".
(FUNAGRl), subconta Fundo Nac10·
nal de Refinanciamento Rural, ao
qual serão creditados os recursos referidos no artigo anterior.
Art. 4.° f:ste Decreto entrará, em
vigor na data de sua publícacao,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1971;
150. 0 da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉlllCI

Antônio Delfim Netto
DECRETO N° 69.441 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1971

Extingue a Comissão de Construção
Naval da Marinna, e dá outras providenclas.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o arta.go 81, item III, da Constituição. e
de acôrdo com o parágrafo único do
artigo 52 do Decreto n'' 62.860, de 18
de junho de 1968, decreta:
Art. 1°. ll:: extinta a Comissão uc
Construção Naval da Marinha, crtada pelo Decreto n'' 59.319, de 28 de
'setembro de 1966.
Art. 20 • O pessoal e o acervo da
'Comissão de que trata o artigo anterior são transferidos para a Drretorta de Engenharia da Marinha.
Art. 30 • mstc Decreto entrara em
VIgor na data de sua pubücaçâo, revogados os Decretos n- 59.319, de 28
de setembro de 1966 e ne 59.461, de

7 de novembro de 1966 e as demais

disposições em contrár:o.
Brasília, 29 de outubro de Hl71;
150 0 da Independência e 83C' da
República.
EMíLIO G. MÉDIC'

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9 69.442 DE 29 DE
OUTUBRO DE 1971

Institui a Comissáo Naval Brasileira
na Europa, eximçue COmISSÕeS de
Fiscalização e Receotmenio de submarinos, de Navios Varredores e de
Fragatas, sediadas na Inglaterra e
na Alemanha, e dá outras nrooiaen-

cscs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item ITl, da Constdtuíção, e de
acôrdo com o artdgu 49 ao Decreto nv
62.860, de 18 de junho de 1968, e
Considerando que pelos Decretos nos
66.462, de 20 de abril de 1970, 66.4€3,
de 20 de abril de 1970 e 6'7.3'77, de 13
de outubro de 1970, foram ínstítuídas
as Comissões de Fiscaltzacão e Recebimento de Submarinos, ~de NaVlO!3
Varredores e de Fragatas, com sede
na Inglaterra e na Alemanha; e
Considerando a necessidade de Serem centralizados em um único órgão
os encargos atribuídos àquelas Comissões, que seriam extintas ao concluí-los, decreta:
Art. 1Q É lnstdtuída, no Ministério
da Marinha, a Comissão Naval Brasileira na Europa. com sede em Londres, Inglaterra, com a finalidade de
centralizar, naquele continente, os encargos atribuidos às Comissões de Fiscalização e Recebimento de Submarinos na Inglaterra, de Navios Varredores na Alemanha e de Fragatas na
Inglaterra.
Parágrafo único. Serão também
centralizadas na Comissão Naval Brasileira na Europa as atividades da
Marinha relacionadas com a construção naval, aquisição e transporte de
material e com a Instrucào e adestramento de pessoal.
~
Art. 29 A partir da data em que
fôr ativada a Comissão Naval Brasileira na Europa, as Comissões de Fiscalização e Recebimento de Submarí-
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nos, de Navios Varredores e de Fragatas, de que trata o artigo anterior,
serão automàtdcamente extintas e seus
acervos e pessoal transferidos para a
CNEE, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua atívaçâo.
Art. 39 A Comissão Naval Brasileira na Europa que será subordinada à
Dlretoría Geral de Material da Mali-

nha, terá a sua constituição e atribuições específicas definidas em ato do
Ministro da Marinha.

Art. 49 Os cargos exercidos por militares na Comíssâo Naval Brasileira,
na Europa são considerados de caráter permanente, para 08 fins do artigo
103, item I, letra a, do Decreto-lei nv
728, de 4 de agôsto de 1969.
Parágrafo único. A designação do

pessoal para servir na C N B E será
feita por ato do Presidente da República.
Art. 59 As despesas com a execução
dêste Decreto serão atendidas pelos
recursos orçamentários do Ministério
da Marinha.
Art. 69 O Ministro da Marinha, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação dêste decreto, baixará as
instruções reguladoras do funcionamento da Comissão.
Art. 79 A Comissão Naval Brasileira
na Europa será extinta com a conclusão dos encargos atualmente afetos às Comissões de Fiscalização e Recebimento de Submarinos, de Navios
Varredores e de Fragatas, os quais,
na forma do artigo 19, lhe são atrtbuídoa.
Art. 89 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1971;
1509
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N9 69.443 -

DE 29 DE

tdgo 81, item UI, da Constituição, decreta:
art. 19 Fica aprovado o Regulamento para o "Centro de Munição da,
Marinha", que com êste baixa assinado pelo Ministro de Estado da Marinha.
Art. 29 àete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados
Decreto nv 42.229, de 5 de.
setembro de 1957 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1971;
150 9 da
Independência e 839 da.
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA O CENTRO
DE MUNIÇÃO DA MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 19 O Centro de Munição da.
Marinha (CMM) criado pelo Decreto
nc 39.840, de 21 de agôsto de 1956, é,
o Estabelecimento de Apoio de âmbito geral que tem por finalidade desempenhar as funções de abastecimento pertinentes, relativas a munição, explosivos, componentes explosí-.
vos dos engenhos e seus recipientes,
de acondicionamento, bem como a fabricação, a manutenção e o contrôlede segurança da munição em geral.
Art. 29 Para a consecução de sua.
finalidade, cabe ao CMM:
I Receber. armazenar, distribuir'
e controlar a munição em geral;
II - Realizar os serviços industriais para fabricar, recuperar, desativar'
e manter a munição em geral; e
III - Fiscalizar e executar os exa-.
mes e provas de contrôle de seguran-.
ça da munição em geral.

OUTUBRO DE 1971
CAPÍTULO

rr

Aprova o Regulamento para o Centro
de Munição da Marinha.

Da Organização

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Art. 39 O CMM é subordinado a.
Diretoria de Armamento da Marinha.
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Art. 49 O CMM:, dirigido por um
Diretor (eM-Ol) , e assessorado por
um Conselho Técnico ceM-02), e por
um Conselho Econômico (CM-03),
compreende quatro Departamentos, a
saber:
I - Departamento de Administração (CM-IO);

II Departamento
Industrial
(CM-20) ;
III - Departamento de Munição
(CM-30); e
IV - Departamento de Intendência
(CM-40) .

Parágrafo único.
O GMIVl dispõe
ainda de uma Secretaria (CM-04),
diretamente subordinada ao Diretor
(CM-OI> .
CAPÍTULO

Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado, de acôrdo com
a legislação em vigor.
Art. 69 O Regimento Interno do
Centro de Munição da Marinha preverá suas funções gratificadas, a fim
de serem criadas na conformidade com
a legtslaçâo em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 79 ltste Regulamento será
complementado por um Regimento Interno, que deverá
ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.

TII

CAPÍTULO V

Do Pessoal

Art. 59 O CMM: dispõe do seguinte pessoal:
I - Um (1) Oficial-Superior, da
ativa, do Corpo da Armada, Diretor;
II - Dois (2) Oficiais-Superiores,
da ativa, do Corpo da Armada, Chefes dos Departamentos de Administração e de Muníçâc:
III - Um (1) Oficial-Superior, da
ativa, do Corpo de
Engenheiros e
Técnicos Navais, Chefe do Departamento Industrial;
IV - Um (1) Oficial-Superior, da
ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha, Chefe do Departamento de
Intendência;
V - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, de acôrdo com a Tabela de
Lotação;
VI - Praças do CPSA e CPSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
VII - Funcionários civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério da
Malinha, de acôrdo com a lotação numérica respectiva; e
VIII - Pessoal civil de outra origem. admitido de acôrdo com a legislação em vigor.

Das Disposiçôes Transit6rias

Art. 89 Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da.
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Ministério da Martnha, a Diretoria de Armamento da
Marinha submeterá à apreciação do
Ministro da Marinha, via DiretoriaGeral do Pessoal da Marinha, Secretaria-Geral da
Marinha e EstadoMaior da Armada, o projeto de Regimento Interno elaborado pelo Centro de Munição da Marinha.
Art. 99 O Contrôle da munição..
a que se refere o item I do Art. 29,
será exercido pela DAM até que o
CMM, a critério do Diretor do Armamento da Marinha, fique em condições de assumi-lo.
Art. 10. O Diretor do Centro de'
Munição da Marinha ãca autorizado
a baixar os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento e até que seja aprovado o
Regimento Interno.
Brasília, 29 de outubro de 1971.
-

Adalberto de Barros Nunes, Mí-.

nístro da Marinha.
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DECRETO N9 69.444 - DE 29
OUTUBRO DE 1971

DE

Aprova o Regulamento para a Fábrica de Artilharia da Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item III, da Constdtuíçàc e consldel'ando o disposto no Decreto número 62.860, de 18 de junho de 1968,
que estabelece a Estrutura Básica da
Organização do Ministério da Marinha, decreta
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a Fábrica de Artilharia
da Marinha que a êste acompanha,
asssínado pelo Ministro da Marinha.
Art. 29 ârste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
AetalIJerto . de Barros Nunes
REGULAMENTO PARA A FABRICA
DE ARTILHARIA DA MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

AI·t. 1ÇI A Fábrica
de Artilharia
da Marinha rFAM) , criada pelo Decreto nc 25.1906, de 9 de julho de
1948, e o Estabelecimento de Apoio
de âmbito geral que tem por finalidade a tenncacão, instalação e o reparo do armamento naval da Marinha.
ArL. 29 Para a consecução de sua
finalidade, cabe à F AM:
I - Fabricar, instalar e reparar o
ma terial de artilharia;
II - Fabricar componentes inertes
de munição;
lU - Instalar e reparar sistemas
de díreçâo de tiro;
IV - Instalar e reparar ma teria!
ótico;
V - Executar as operações de alinhamento de sistemas de direção de
tiro; e
VI - Manter intercâmbio cultural,
técnico e industrial COm as entidades
afins, públicas e privadas.
CAPÍTULO Ir

Da Organização
Art. 39 A F AM é subordinada à
Diretoria de Armamento da Marinha.

Art. 49 A F AM é dirigida por um
Diretor
(FAM-01), assessorado
por um (1) Conselho Administrativo
tFAM-02) e por um
(1) Conselho
Econômico <FAM-03), e compreende
quatro (4) Departamentos, a saber:
(1)

I - Departamento de Instalações
e Reparos (FAM-10);
II Departamento
Industrial
(FAM-20) ;
III Departamento de Admínístração (FAM-30); e
IV - Departamento de Intendência (FAM-40).
Parágrafo único. A FAM dispõe de
uma tI) Secretaria CFAM-04), e um
(1) Serviço Comercial (FAJM-05), diretamente
subordinados ao Diretor
(FAM-Oll.
CAPÍTULO In

lJo Pessoal

Art. 5Y A FAM dispõe do seguinte pessoal:
I - Um O) Oficial Superíor, da
ativa, do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais - Diretor;
II Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo
de Engenheiros e
Técnicos Navais - Chefe do DeparLamente Industrial.
111 Dois (2) Oficiais Superiores,
da ativa, do Corpo da Armada Chefes dos Departamentos de Administração e de Instalações e Reparos·
Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo de Intendentes da
Marinha Chefe do Departamento
de Intendência;
V - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros. de acôrdo com a Tabela de

IV -

Lotação:
VI - Praças do CPSA e CPSCFN,
de acôrdo com a Tabela de Lotação;
VII - Funcionários Civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério da
Marinha, de acôrdo COm a lotação numérica respectiva;
VIII - Pessoal civil de outra origem admitido de acôrdo com a legislação em Vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado de acôrdo COm
a legislação em Vigor.
Art. 69 O Regimento Interno da
FAM preverá as suas funções grati-

ATOS

)14

DO

PODER

ficadas a fim de serem criadas de
conformídade com a legislação em vigor.
CAPÍTULO

IV

Das Disposições Gerais
Art. 79 li:ste Regulamento será
complementado por um Regírâento Interno que deverá
ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias
Art.

8Q

Até que seja definida a

atribuição específica dos mísseis e seus
sistemas na ME, caberá
FAM instalar, controlar,
reparar, provar e
manter êsses equipamentos e engeà

nhos.

EXECUTIVO

Art. 99 Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da publicação
do presente Regulamento em Boletim
do Ministério da Marinha, a Diretoria de Armamento da Marinha submeterá à apreciação do Ministro da
Marinha, via Diretoria-Geral do Pes-

soal da Marinha, Secretaria Geral da.
Marinha e Estado-Maior da Armada,
o projeto do Regimento Interno elaborado pela Fábrica de Artilharia da
Malinha.
Art. 10. O Diretor da Fábrica de
Artilharia da Marinha fica autorizado
a baixar os atos que julgar necessários à adoção das disposições contidas
no presente Regulamento até que seja
aprovado o Regimento Interno.
Brasilia, 29 de outubro de 1971. Adalberto de Barros Nunes, Ministro.
da Marinha.
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DECRETO N'? 69.445 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, o crédito suplementar de Cr$ 258.600,00, para reterço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 258.600,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), para
refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:

eis
20.00 -

MINIST]:RIQ DA JUSTIÇA

20.09 -

Conselho Administrativo de Defesa Econômica
Repressão ao Abuso do Poder Econômico
Pessoal
Pessoal Civil
.
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis . .
.
serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.

20.09.01.01.2.010 3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 3. 1. 3. O 3.1.3.2 -

TOTAL

1,00

4.500
210.500
43.600

..

253.600

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:

crs

20.00 -

MINISTI;RIQ DA JUSTIÇA

20.03 -

Inspetoria-Geral de Finanças

Atividade -

1,00

20.03.01.07.2.004

3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
_
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
20;09 - Conselho Administrativo de Defesa Eco..
normoa
AtiVidade - 20.09.01.01.2.010
3.1.2.0 - Material de Consumo ..............•.. .,
3. 1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
TOTAL

..

215.000

21.400
17.900
4.300
253.600

Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

sitreao Buzaid
Antonio Delfim Netto
JOâo Paulo dos Reis Venoso
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DECRETO N9 69.446 -
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EXECUTIVO

DE 1 de

NOVEMBRO

DE 1971

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Conselho de Política Aduaneira, o crédito suplementar de Cr$ 10.000,00, para retorço de dotação
coneiçtuuia no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Conselho
de Política Aduaneira, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros), para refôrço de do'ação orçamentária consignada ao subanexo 17.00, a saber:
crs

17.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

17.12 -

Conselho de Política Aduaneira
Orientação e Execução da Política Aduaneira
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros............
10.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 17.00, a saber;
17. i2. 01. 07 . 2.016 -

crs

17.00 17.12 -

AtiVidade -

1,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Conselho de Política Aduaneira

17.12. Dl. 07 . 2.016
io.ooc
3.1.2.0 - Material de Consumo.
39 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

Art.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1971;
República.

1509 da Independência e 839 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.447 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre à Justica Militar, em favor do Superior Tribunal Militar, o crédito
suplementar de Cr$ 570.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo
99 da Lei no 5.661, de 16 de junho de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justica Militar, em favor do Superior Tribunal
Militar, o crédito suplementar no" valor de ors 570_000,00 (quinhentos e setenta mil cruzeiros), para rerôrçc de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 06.00, a saber:

eis

06.00 -

1,00

JUSTIÇA MILITAR

06.01 -- Superior Tribunal Militar
Processamento de
Causas no Superior
Tribunal Militar
3. 1.1. O-Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis.
..
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.

06.01.01.06.2.001 -

200.000
160.000
40.000
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Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Transferências de Assistência

e

.
.
Previ-

50.000
10.000

.

10.000
50.000
50.000

dência Social

3.2.3.3 -

Salário-Família

4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Materíal Permanente

.
.

TOTAL . . .

570.000

Art. 2!! Os recursos necessários a execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:

crs

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

28.02 -- Recursos sob Supervisão do Mtnistérío do
Planejamento e Coordenação Geral
F"rojeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
570.000
Art. ~l! Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Rejiúblíca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N 9 69 . 448 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor do Tríbunai
de Justiça do Distrito Federal, o créaito suplementar de Cr$ 294.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autortzaçãr, contida DO artigo
69 da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19
em favor ao
no valor de
para refõrço
saber:

Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar
Cr$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil cruzeiros),
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 10.00 a

c-s 1,00

10.00 -

JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITóRIOS

10.01 10.U1.01.06.1.002 -

Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Reequípamento do Tribuna] de -Justdça do
Distrito Federal
Equipamentos e Instalações
.
Processamento de Causas no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
Material de Consumo
.

4.1.3.0 10.01 01.06.2.001 3.1.2.0 -

TOTAL

200.000

94.000
.

294.000
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M't. 29 Os recursos necessários à execução dêate Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente 01'-

çamento ao subanexo 10.00, a saber:
10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITóRIOS

10.01 -

Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Projeto -

crs

1,00

10.01.01.06.1.002

Material Permanente .
..............
294.000
Art. 39 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1971; 15ú9 da Independência e 839 da
República.
4.1.4.0 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
JOão Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NQ

69.449 -

DE

19

DE

NOVEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento do oureo
de Administração de Emprésas da
Faculdade de Ciências Contábeis de
Itapetininga-SP.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere u artigo 81, item ITI, da Constituíçâo, de
aoõrdo com o disposto no artigo 4'1 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1!}6S, alterado pelo Decreto-lei número 342, de 9 de setembro de 19'69, tendo
em vista o que consta no Processo nv
251. 573-71, do Ministério da Educacâo
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Administração de
Empresas da Faculdade de Ciências
Oontàbets de Itapeumnga, mant.rcra
pela Associação de Ensino da Escola
Normal Livre de Itapetmínga Ltdu..;
sediada na cidade de Itapetíníngc,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em v~
gor na da ta de sua publicação, tev-ogadas as disposições em contrario
Brasília, 19 de novembro de 1971;
150" da Independência e 83° da

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.450 NOVEMBRO DE 1971

DE 1 DE

ReguZamenta o artigo 22 da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de
19$1, e a alínea c do artigo 40 da
Lei 5.540, de 28 de novembro de 1008
e dá outras prouuiéncuie,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item Ill, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 2~ da
Lei ne 4.024, de 20 de dezembro de
1961, e nas alíneas b e c do artigo 40
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, de acôrdo com a redacão dada,
respectivamente. pelo Decreto-Iel nc
705, de 25 de julho de 19-69, e pele Decreto-lei nv 464, de 11 de Ievereu-o de
1969, bem cama na alínea b do artigo
3° do Decreto-lei n« 594. -rc 27 de
mato de 1969, e no artigo '79 da Lei nv
5.692, de 11 de agôsto de 1971, decreta:
TÍTULO I

Do Relacionamento com a Sistemática
da Educação Nacional
Art , 19 A educação física, atividade
que por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprtmora fôrças físicas, morais, cívicas. psíquicas e sociais do educando, corisútut
um dos fatôres básicos para a ccn-
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quista das finalidades da educação

nacional ,
Art. 29 A educação física, desportdva e recreativa integrará, como wavídaue escolar regular, o curricuto dOS
cursos de todos os graus de qualquer
sistema de ensino.
TíTULO Ir

Da caracterização dos Objetivos

Art. 39 A educação física, desportiva e recreativa escolar, segundo seus
objetivos, caractertzar-se-à:
I - No ensino prímárfo, por atividades físicas de caráter recreativo, de
preferência as que favoreçam a consolidação de hábitos higiênicos, o de-

senvolvimento corporal e mental har-

mônico, a melhoria da aptidão Jísíca.
o despertar do espírtto comunitário da

crlatívtdade, do senso moral e cívico,
além de outras que concorram para
completar a formação integral da
personalidade.
II - ' No ensino médio, por atívioades que contribuam para o aprtmoramenta e aproveitamento integrado de
tôdas as potencialidades físicas, morais e psiquícas do individuo, posslbiütandc-Ihe pelo emprêgo útil do tempo
de lazer, uma perfeita sociabilidade a
conservação da saúde, o fortalecimento da vontade, a aquisição de novas
habilidades, o estímulo às tendências
de liderança e implantação de hábitos
sadios.
UI _ No nível superior, em prosseguimento à iniciada nos graus p!ccedentes, por práticas, com predomínáncia de natureza desportiva, preferentemente as que conduzam à I?a~nut~n
çâo e aprimoramento da aptidão f151ca à conservacâo da saúde, à urtegráção do estudante ~o campu~ universitário à consolídaçao do sentímento comunitário e de nacíonaüdanc ,
§ 19 A aptidão física constituí a referência fundamental para orientar o
planejamento, contrôle e avaüaçác ~a
educação física, desportiva e recreatâva, no nivel dos estabelecimentos de
ensino.
§ 29 A partir da quinta série de escolarização, deverá ser Incluída na programação de atividades a Intclaçao
desportiva.
§ 39 Nos cursos noturnos do ensino
primário e médio, a orientação das
atividades físicas será análoga a do
ensino superior.

TÍTULO

m

Dos Currículos

Art. 49 A adequação curricular aos
objetivos a serem alcançadas em cada
unidade escolar, ou conjunto de unidades sob direção única. será realizada anualmente por intermédio de um
plano, considerando-se os meios dísponívets e as peculiaridades dos educandas.
§ 19 A elaboração e a execução do
plano de que trata êste artigo serão
da responsabilidade do diretor e dos
professôres de educação física do estabelecimento.
§ 29 No ensino superior, o corpo dtscente participará na planírícaçâo das
atividades por meio de representação
da Associação Atlética respectiva.
TÍTULO IV

Da Organização e Funcionamento
CAPÍTULO I

padrões de Referência

Art. 59 Os padrões de referência
para orientação das normas regtmentais da adequação curricular dos estabelecimentos, bem corno para o alcance efetivo dos objetivos da educação
física, desportiva e recreativa, são situados em:
I - Quanto à sequêncta e distribuição semanal, três sessões no ensino
primário e no médio e duas sessões no
ensine superior, evitando-se concentração de atividades em um só dia ou
em dias consecutrvos:
II - Quanto ao tempo díspomvel
para cada sessão, 50 minutos, não incluindo o pertodo destinado à preparação dos alunos para as atividades.
III - Quanto à composição
das
turmas, 50 alunos do mesm-o sexo, preferencialmente selecionados por nivel
de aptidão ffsíca,
IV - Quanto ao espaço útil, dois
metros quadrados de área por aluno,
no ensino primário, e três metros quadrados por aluno, no ensino médio e
no superior.
CAPíTULO Il

Compensação e Contrôle

Art. 6l? Em qualquer nível de todos
os sistemas de ensino, é facultativa a
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participaçao nas atividades rtsicas
programadas:
a) aos alunos do curso noturno que
comprovarem, mediante carteira profissional ou funcional, devidamente
assinada, exercer emprêgc remunerado em jornada íguai ou superior a
seis horas,
b) aos alunos maiores de trinta anos
de idade;
c) aos alunos que estiverem prestando serviço militar na tropa;
d) aos alunos amparados pelo Decreto-lei nv 1.044, de 21 de outubro de
1969, mediante laudo do médico aS,'318tente do estabelecimento.
Art. 79 A realização de qualquer
forma de competição desportiva to: recreativa não deverá prejudicar as atdvídades de natureza essencialmente
formativa.
Art. 89 O treinamento desportivo
para atender às necessidades profissionais de universitário vinculado a
clube, poderá, a critério da dlreçãc co
estabelecimento respectivo, ser constderado válido para cumprimento das
exigências legais.
Parágrafo único. A compensação a,
que se refere o presente artigo não
exime o aluno de testes, provas e outros meios de contrôle e avaliação previstos pela programação do estabelecimento.
Art. 99 A participação de estudantes de qualquer nível de ensino em
competições desportivas oficiais, de
âmbito estadual, nacional ou internacional, bem como em suas fases preparatórias, será considerada atividade
curricular, regular, para efeito de assiduidade em educação física.
Art. 10 A Orientação Educacional
constituirá alternativa para as ocasiões de impossibilidade de utilização
de áreas ao ar livre, sendo atríbuícâo
do professor de educação física ~ a
abordagem da probleenátdea de saúde,
higiene e aptidão física, resguardadas
as peculiaridades regionais e dos
graus de ensino.
Art. 11 O Ministério da Educação
e Cultura, par intermédio do órgão
competente, estabelecerá e divulgará,
convenientemente, os testes de aptidão física, com a finalidade de orientar Os estabelecimentos e acompanhar
a evolução das possibilidades dos recursos humanos nacionais.
Parágrafo único. Os estebelecímen;
tos são responsáveis pelo registro e

arquivamento dos resultados dos testes na previsão de posterior solicitacão de irormacões pelos órgãos competentes.
~
Art. 12 Os alunos de qualquer nível serão submetidos a exame clínico
no inicio de cada uno letivo e sempre que fór julgado necessário pelo
médico assistente da instituição, que
prescrevera o regime de atividades
convenientes, se verificada anormalídade orgânica.
CAPíTULO

m

Ensino Superior

Art. 13 A prática da educação física no ensino superior será realizada por meio de clubes universitários,
criados segundo modalidades desportivas ou atividades tísicas afins, na,
conrormldade das ínstaíaçoes díspcmveís, os quais se filiarão à Associação
Atlética da respectiva Instituição.
ti 19 Os clubes de que trata êste artigo, administrativamente dirigido pe;
los estudantes, desenvolverão atividades físicas supervisionadas pelos proressõres de educação física, por meio
das quais os universitários saldarão
os créditos a que estiverem obrigados.
§ 29 Ao matrtctnar-se na universrdade ou em escola isolada, o universitário flüar-se-á ao clube ou clubes
de sua preferência.
§ 39 Por deliberação exclusiva dos
próprios associados, cada clube poderá
ínstdtuír . ixa mõdíca para melhoria
das instalações e desenvolvimento das
atividades e representações.
Art. 14 Nas universidades onde
houver escola de educação física, o
professor de educação física será assessorado pelos alunos desta, em caráter de prática de ensino: nas demais e nus estabelecimentos isolados,
por tantos monitores-universitários
quantos julgados necessários.
Art. 15 Os professôres de educação
física serão admitidos no enstno superror na forma e categorias previstas no Estatuto do Magistério Superior, a cujo regime Iícarão sujeitos.
Art. 16, O órgão de direção '1esportdva pertencente à estrutura administrativa das organizações universitárias será orientado pela unidade de
ensino de Educação Física, quando
existente.
§ 19 A função precípua do órgão de
direção desportiva uníversltária é a.
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-de incentivar, além das práticas programadas nos clubes, os campeonatos,
.torneíos, jompetíções de representação
e intercâmbio, demonstrações e excursões desportivas de caráter formativo.
§ 29 Facilitar-se-á a participação do
corpo docente do ensino superior nas
.atívídades de programação interna ou
externa.

tanto na elaboração quanto na execução dos programas das atividades
por ela reguladas.
Art. 20 As instituições de ensino
superior, quer oficiais quer particulares, aproveitando as facilidades proporcionadas pelo Govêrno Federal,
programarão a construção das instalações e a aquisição do material de
educação física por etapas, iniciando
pelo que Jôr prioritário e abranja
maior número de estudantes, de modo
que em ceis anos já estejam em COndições de desenvolver, de modo pleno, os objetos da presente regulamen-,
tação.

TÍTULO \I

Da Implantação

Art. 17 Os estabelecimentos de ensino, para o exato cumprimento das
disposições dêste decreto, deverão assegurar aos alunos do ensino primário e médio assistência médica e
odonbolôgaca, Instalações, equipamento e material necessários à execução
do programa.
§ 19 Enquanto não dispuser do equipamento e matertad a que se refere
este artigo, cada estabelecimento, ou
a autortcade competente para o case,
celebrará convênio com clube, assodação,' corporação mílítar ou a entidade mais próxima que Os possuir.
§ 2'? As instituições de ensino rercrldas no artigo que, na data da vigência dêste decreto, já contarem com
os meios materiais exigidos, elaborarão programa de colaboração com as
dêles carentes, até que estas os possam adquírtr, isolada ou conjuntamente.
§ 39 Não poderão receber benefícios
do Govêmo as entidades educacionais
que, dispondo de capacidade ociosa,
se negarem a firmar convênios destinados ao cumprimento da presente
Tegulamentação.
Art . 18 Os órgãos oficiais incumbidos da concessão de bôlsas-de-estudo
deverão dar prioridade aos alunos de
qualquer nível, que se sagrarem campeões desportivos, na área estadual,
nacional e internacional, desde que
tenham obtido aproveitamento escolar compatível.
Art. 19 Em todos os estabelecimentos de enoíno superior, integrados ou
não em universidade, a implantação
da educação física, desportiva e recreativa será progressiva, a partir do
primeiro ano escolar imediatamente
posterior ao início da vigência dêste
decreto.
parágrafo único, Não será vedada
a participação de universitários cujo
ato de primeira matrícula ocorreu anteriormente a esta regulamentação,

TITULO VI

Dos Recursos Ftnancetro8

.J

Art. 21 As verbas federais do setor
da educação física escolar, inclusive
as provenientes da Loteria Esportiva,
deverão ter destínaçâc condícícnada
a programas e projetos de desenvolvimento, com referência MS objetivos
e demais exigências da presente regulamentação.
§ 19 A participação ttnanoeira rederal nos programas e projetos de
educação física escolar será sempre
supletiva, sendo obrigatória a celebração de convênios em que constem O~
objetivos e meios de avaliação dos re_
sultados a alcançar.
§ 2'? Os convênios refertdos no PGtrágrafo anterior serão orientados pelos órgãos competentes no sentido do
entrosamento e da Intercomplementaridade ias estabelecimentos de ensino entre si OL: com outras Instituições sociais, a fim de aproveitar a
capacidade ociosa de uns para suprir
deficiências de outros.
Art. 22 Nenhuma verba destinada
a centro de educação física, da Loteria Esportiva ou de outra procedên..
ela do govêrno federal, será concedida a instituição oficial de ensino
superior que não fizer previsão, anualmente, no orçamento, de recursos pa.,
ra o desenvolvimento do plano de
educação física, desportiva e recreativa.
Parágrafo único. A proibição dêste
artigo estender-se-á a todo estabelecimento .aartícutar de ensino superior
que não comprovar a destinação de
meios financeiros para o atendimento
das exigências legais.
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Art. 23 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na lata de sua publicação, ficando revogadas as disposiçÕes em
~~ontrário.
. .
Brasília. 1 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.451 - DE 19 DE
NO~BRO DE 1971
Altera disposições do Decreto número
63.806, de 25 de junho de 1971 e a«
outras urooiâencías,

o Presidente da República, no uso
da atrtbuíção que lhe confere o
artigo 31, itens IH e V. da Constatuícáo, decreta:
Art. 19 Os dispositivos do Decreto
nv 63.80S. de 25 de junho de 1971,
adiante indicados, passam a vigorar
.com a seguinte redação:
"Art. 19 É instituída a Central
de Medicamentos (CEME) , órgão
da Presidência da República,
destinada a promover e organízar
'o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos de uso
humano àqueles que, por suas
condíçôes econômicas, não puderem adquiri-los por preços comuns
no mercado".
"Art. 49 A CEME, à qual ca'berá a organização de planos €I
projetos especificas, será dirigida
por uma Comissão composta de
um represen tante de cada um dos
Ministérios enumerados no artigo
29 deste Decreto".
"§ 19 Os demais Ministérios não
integrantes da Comissão poderão
ser convidados a participar das
reuniões que tratarem de assuntos compreendidos nas respectivas
áreas de competência".
29 Igual convite poderá ser
formulado às Secretarias
Estaduais de Saúde".
§ 39 Os trabalhos da CEME seTão desenvolvidos com o apoio básico em um Núcleo centrar.'
"§ 4° A CEME terá um Presidente, nomeado de acôrdo com o
disposto no artigo 59 dêste decreto" .
"Art. 59 O Presidente e os membros da Comissão Diretora serão
"ê
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nomeados pelo Presidente da República" .
"Art. 89 Os representantes de
Ministério designados para a Comissão Diretora receberão gratificação de presença, fixada pelo
Presidente da República, pelas
reuniões a que comparecerem".
Art. 29 Os trabalhos da CEME serão executados:
I - Por pessoal técnico especialízado, contratado na forma prevista
nos artigos 96 e 97 do Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
II - Por servidores requisitados de
órgãos e entidades da Administração
Federal, Direta e Indireta, inclusive
empregados de Sociedade de Economia
Mista, correndo a despesa correspondente a seus salários e demais vantagens percebidas, por- conta das repartições ou entidades de origem.
IH - Excepcionalmente, mediante
colaboração de
natureza eventual,
sob a modalidade de prestação de serviços, na forma estabelecida no artigo
111 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de
fevereiro de 1967, independente de
qualquer outra exigência.
§ 19 O Presidente da CEME promovera, sempre que tôr julgado necessário, a criação de Coordenação Regional, com atuação nos Estados, Territórios e Municipios.
§ 29 Os servidores bem como os
coordenadores regionais, serão designados pelo Presidente da CEME.
Art. 39 Constituem recursos da
CEME:
I - Os consignados no Orçamento
Geral da União e em créditos adicionais;
II - Doações, subvenções, auxílios,
transferências, contríbuíçôes, legados
ou quaisquer outras transferências de
pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado:
In - Contribuições provenientes de
acordos com entidades públicas, nacionais ou estrangeiras e internacionais;
IV - Importâncias transferidas do
Instituto Nacional de Previdência Social para o custeio total ou parcial dos
scrvtcos admlntstrat.ívos da CEME,
nos limites de um plano de aplicação
elaborado pelo Presidente da CEME
com a audiência do Ministro do 'I'rabalho e Prevídêncta Social e aprovado pelo Presidente da República,
podendo haver reaplícaçâo de importâncias não movimentadas ou não
entregues no exercício;
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v - Rendas de operações de natureza comercial e eventuais;
VI Transferénciasde dotações
orcamentártas especificas dos diversos
órgãos federais da Administraçâo direta e indireta.
Art. 49 Compete à CEME:

supervisionar a aquisição e o

a)

suprimento de medicamentos para
todos os orgàos Federais da Administraçao Pública Direta e Indireta, ressalvados, se íôr o caso, os que pos-

suam laboratórios farmacêuticos;
o)

atuar em todo o Território Na-

cional, diretamente ou por seus organismos regionais ou locais;
c) coordenar os seus programas e

projetos com os programas e ativi-

dades dos órgãos públicos e privados,
empenhados em sua área de atuação;
d)

firmar convênios com as Enti-

dades Públicas Federais, Estaduais e
Mumcípais, de Administração Direta
e Indireta, interessados em participar
dos beneficios deste Decreto.
e) incentivar as atividades de pes·
quísa ;
J)
promover reuniões periódicas
entre os responsáveis pelas atividades
de produção, pesquisa e controle de
qualidade, com vistas à obtençao de
unidade de ação em seus propósrtos .

Art. 59 Os representantes dos Ministérios da Marmna, do Exército, da
Aeronáutica, do Trabalho e Previdência Social e da Saúde efetuarão o
levantamento da capacidade de produção dos respectivos laboratórios,
bem como indicarão a capacidade
ociosa de, cada um deles.
Parágrafo ÚDlCO. As providências
preconizadas neste artigo serão efetuadas períódícamente .
Art. 6°. Os órgãos da Administração Federal, Direta e Indireta, inclusive Sociedades de Economia Mista e Fundações darão o necessário
apoio para a consecução das finalidades da CEME nas respectivas áreas
de atuação.
Art. 7°. A Comissão Diretora da
CEME compete:
I - Veiar pela observância das diretrizes da CEME;
II Orientar a política de atuaçâo
da CEME;
III - Autorizar a celebração de
convênios, contratos e ajustes;
IV - Aprovar o relatório das ativídades:

v - Opinar sôbre a Proposta Orçamentária e aprovar o programa de
trabalho;
VI Aprovar o Regimento Interno;
VII - Aprovar a Relação dos Medicamentos Essenciais que podem ser
iabricados pelos Laboratórios do Governo ou adquiridos da Indústria Privada;
VIII - Apreciar os assuntos que
forem submetidos pelo Presidente da
UEME.
Art. 8°. As deliberações da Comia-

são Diretora da CEME serão tomadas por maioria simples de votos.

Art. 9°. Ao Presidente da CEIv.rE
compete:
I ~ Presidir os trabalhos da 80missão Diretora;
II Coordenar, dirigir e orientar
os servíços da CEME;
III - Cumprir e fazer cumprir as.
leis e regulamentos aplicáveis ao órgao;
IV - Gerir a aplicação dos recue50S da CEME;
V Submeter à Comissão Diretora a matéria dependente da sua

aprovação:

VI - Assegurar o necessarro apoio
administrativo ao perfeito Juncíonamenta da Comissão Diretora;
VII - Baixar portarias e demais
atos administrativos, observada a legislação vigente;
VIII - Movimentar contas, ordenar despesas e autorizar pagamentos, observadas as disposições Iegats:
IX - Admitir, designar, movimentar e dispensar servidores, bem como,
aplicar penalidades;
X - Requísttar pessoal por intermédio do Gabinete Civil da Preetdência da República;
Xl - Celebrar convênios, contratos e ajustes;
XII - Delegar competência:
XIII Orientar e coordenar o,
apoio às atividades da CEMI!:;
XIV - Elaborar a Proposta Orça-

mentàrra .

Art. 10. O Presidente da CEME
terá direito de voto.
Art. 11. Os membros da Comissão
Diretora farão jus, além da gratificação de presença, a diária e transporte ou índenízaçã-, de despesa de
alimentação e pousada, quando foro caso.
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Art. 12. A CEME terá uma Tabela
de Gratificação de Representação de
Gabinete.
parágrafo único. Até que seja errado o cargo de Presidente da CEME,
o exercício dessas funções será retribuído, sem prejuízo de recebimento de
quaisquer vantagens específicas, a n-tulo de Gratíficaçáo de Representação de Ga tnnete, com previsão no
Gabinete Crvü.
Art. 13. Fica criado, junto à CEME,
um Conset no Consultivo integrado
por 6 (seís) membros de notória competência em assuntos médíco-farmacêuticos. nomeados pelo Presidente da
República.
Art. 14. São atribuições do Conselho Consultivo:
I - Assessorar a Direção da CEME
no que se faça necessário ao bom desempenho das suas atribuições;
II - Manter a CEME Informada,
com vista à atualízaçào da Relação
de Medicamentos Essenciais;
III - Apreerar os assuntos que digam respeito às atividades de pesquisa e contrôle de qualidade.
Parágrafo úmco . Os membros. do
Conselho Consultivo farão jus a diária e transporte, ou indenização de
despesa de alimentação e pousada,
quando fôr o caso.
Art. 15. Ate que sejam rmcradas
as reuniões da Comissão Diretora, o
Presidente da CEME exercerá as funções a ela atribuidas.
Art. 16. O Presidente da CEME taz
jus, a partir da data de sua nomeação, ao recebimento de tmportâncla
correspondente a oito jetons mensais,
em valor arbitrado pelo Presidente da
Repúbl1ca.
Art. 17. A CEl\I.rE contará com 00Iettm no qual serão publicados atos
admíntstrattvos, Jurisprudência e decisões pertinentes, além de informações e estudos relacionados com suas
atividades específicas.
Art. 18. gste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 1° de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. M:eDICI
Adalberto de Barros 'Nunes
Orlando Geiset
Júlio Barata
Márcio de SOUílCt e MellO

F. Rocha Lag6a

DECRETO N° 69.452 -

DE 1° UE

NOVEMBRO DE 1971

COncede snücrização às firmas Arthur Levy Boat Ser-oice Inc. e Arttiur Levy do Brasil Ltda. para
operaçao, em águas f)ra.~itetí'as. da
pm(,·I.~'(;(Lçào "Giüt Seu :101'8'-:"
de

nocumonaaae
Setmç.l

norte-amertconc

a

da PETROBRA8

o Presidente da Repucttca, usandI' das atrtbutçóes que ttn- conteve o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o que consta, no
processo n'' 000317-71, de Mlnísterío
das Minas e Energia, decreta:
Art. 19 E' concedida autonzaçâo às
firmas
Arthur Levy BO'lT
ecrvíce
Inc., norte-americana, o Actnur Levy
do Brasil Ltda. para nierurem
em
águas brasileiras com 3. -mbarcação
"Gulf Sea Horse", a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
mediante contrato entre as mesmas
celebrado, para Iocaçào <a perfuraçào de poços na Plataforma Cont
nentar Brasileira.
í-

Art. 2° A autorização ue que trata êste Decreto vigorara petc prazo
de 1 (um) ano. prorrogável. ~I> necessário, à realização dos trabalhos que
forem contratados cum
.1 Petróleo
Brasileiro S.A. - PETRlIBRAb.
Art. 3° 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua putnícaçac. tevoga.das as díspostçces. em contrario.
Brasília, I" de novembro de
150° da
Indepenoencía e 83°
-cepúblíca .

l~71;

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Jumor

DECRETO N9 69.453 -

DE 1 DE

Nl VEMBRO DE HN.'

Prorroga o prazo a que se retere o
§ 1° do artigo 1° do Decreto
no 69.134, de 27 de agosto de 11<'71.

o Presidente da República, no uso
da atríbuíçào que lhe confere c artigo
81, item In, da Constatuiçáu uecreta:
Art. 1° l!: prorrogado ate 120 -oento e vinte) dias o prazo a que :-,e refere o § lodo artigo lOdo Decreto
n- 69.134, de 27 de agõsto de 19"'.1.
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Art. 2° 11:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçác 1'8vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1° de novembro de 1!J71;
1500 da Independência e 83° era
RepUblíca
EM1LIO G. MÊDIcr

Júlio Barata

DECRETO

N.O 69.454 DE
NOVEMBRO DE 1971

1

DE

Extingue o Grupo Especial par-i a
Racionalização
da
Agroindustria
Canavieira do Nordeste ~ GERAl'!,

e dá outros. provtaéncios.
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
decreta:
Art. I'' :H: extinto o Grupo Especial

para a Racronaüzaçâo da Agrotndústria Canavteíra do Nordeste ~
.
GERAN, errado pelo Decreto n''
.
59. ü33-A, de 8 de agosto de 196~ p,
vinculado a Superintendência do Desenvotvimento do Nordeste .

SUDENE, pelo Decreto n" 66.882, de
16 de julho de 1970.
Art. 2° São transferidos automaticamente para a SUDENE o patrrrnônío e os recursos financeiros à il!'>P0síção do GERAN, bem como as obrtgaçóes aseumídas em decorrêncía de
convênios e contratos em vigor, por
êsse órgão.
Art. 39 A SUDENE poderá aproveitar, em seu quadro de pessoal, servidores contratados pelo GERAN ou
à sua disposição, no ínterêsse da realização dos encargos a que se refere
o art. 29 dêste Decreto.
Art. 4'? O Ministro do Interior designará Comissão constituída de 3
(três) membros para, no prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da
data de sua instalação, efetivar o
cumprimento do que dispõe êste Decreto.
Art. 5" nato Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 69.455 -

DE 3 DE

NOVEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento da Factü-.
dade de Economia e Aaminietroçõa"Bsuicio de Sá", no Estado da Gua-·
nabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número
5 54:0, de 28 de novembro de 1968"
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de.
9 de setembro r:t, 1969, decreta:
Art. 1° FICa autorizado o funciona-o
menta da Faculdade de Economia e·
Admlnistraçãc "Estácio de Sá", mantida pela Sccledaue de Ensino Superior Estácio de Sá no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara,
Art. 2° gete decreto entrará em ví-.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráric.
Brasília, em 3 de novembro de 1971;.
1500 da
Independência e 83° daRepública.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N'? 69.456 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1971
Aprova avaliação de bens aesunaaoeà Companhia Docas do Pará.

O Presidente da República, usando;
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item In, da Constítuíção..
decreta:
Art. 19 E' aprovada, nos termos
do § 4'? e para os efeitos do § 1Q•
artigo 29, do Decreto-lei nv 155, de
10 de fevereiro de 1967, a avalíacào
de Cr$ 44.038.769,92 (quarenta e quatro milhões, trinta e oito mil, setecentos e sessenta e nove cruzeiros e
noventa e dois centavos), correspondentes aos bens que serão Incorpora-.
dos ao patrimônio da Companhia Docas do Pará, em realização do capi-tal subscrito pela União,
conformequadro de arrolamento e tomoamento de valôres, constante do Processe.
MT-22. 016-70.

Art. 29
1l:ste Decreto entra em:
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de novembro de 1971;
1500;. da Independência e 839' da.
República.
EMÍLIO G. MMIO
Mário David Andreazea
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DECRETO N° 69.457 - DE 3
NOVEMBRO DE 1971

DF.

concede reconhecimento à rociuaaae
de Cü~nczas Econonucas e Contábeis
de Lages, da Furuiação Universitária do Planalto Catarinense, em Lages, Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçáo que lhe confere o artfgo 81, item lII, da Constituição, de
acórdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de ülô8,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo CFE-954-7ú.
do Ministério da Educação e Cultura,
ríeoreca:
Art. 10 Fica concedido reconneclmente à Faculdade de Ciências Ecanomícas e Contábeis de Lages, mantada pela Fundação Universitária do
Planalto Oatarmense, sediada na cidade de Lages, no Estado de Santa
Catarina.
Art. 20 ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concrário.
Brasília, 3 de novembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.45'8 - DE
NOVEMBRO DE 1971

3 DE

Retifica a Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério
da
Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 8!, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
11 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificada a Parte Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha. para o fim
de incluir duas funções gratificadas
de Assessor Técnico, símbolo
2-F,
destinadas ao funcionamento das Assessorias Administrativa e Financeira
da Diretoria-Geral do Pessoal, previstas no artigo 69 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 64.461, de

5 d e maio de 1969 e no seu Regimenta Interno baixado pela Portaria
Ministerial no 192, de 26 de fevereiro
de 1971.

Art. 29 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos orçamentários próprios do
Mírrístérío da Marinha.
Art. 39 t;:;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO

G.

MEDICI

. Aaauierto de Barros Nunes

DECRETO N9 69.459 - DE 3
NOVEMBRO DE 1971

DE

Altera
dispositivo
do Regulamento.
para a Ordem do Mérito Naval,
aprovado pelo Decreto n9 60.188, de
8 de fevereiro de 1967.

o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo,
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 59 do. Regulamenta para a Ordem do Mérito Naval, aprovado pelo Decreto número
60.188, de 8 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 59 O Quadro Ordinário terá
o seguinte efetivo:
19 -

Grã-Cruz . .

29 -

Grande Oficial

..
f

••

8
15·

39 -

Comendador

40

49 -

Oficial .

80

59 -

Cavaleiro . .

..

§ 19 -

120
.

§2 9 - ••.•.•••••••••.•..••...•.•• "

Art. 29 Este Decreto entrará em'
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Brastlía, 3 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da;
República.
EMÍL:LD G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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DECRETO N° 69.460 -

DE

4

DE

NOVEMBRO DE 1971

Concede reconhecimento aos Cursos
de l' âministração de Emprêsa e de
Administração Pública da Faculdade de Ciências Económicas da Uru-

oereiacae Federal do Rio Grande
do Sul -

RS.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo

err vista o que consta do Processo
n'' CFE -

1.465-70, do Ministério da

Educação e Cultura, decreta:
Art. 1°. E' concedido reconhecimento aos Cursos de Administração
de Emprêsa e de Administração PÚblica da Faculdade de Ciências Econõmtcas da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, sediada em Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2° 1l::ste Decreto entrará em
v1gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de novembro de 1971;
1509 da Jndependêncía e 839 da
República.
EM:ÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.461 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1971
Reconhece o Curso de Ciências (Licenciatura de 10 ciclo) da Faculáape Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, sediada em São João
d' Bi-Rei, no Estado de Minas Ge-

rcrs.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro d.e
1968, alterado pelo Decreto-lei n9 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vlsta o que consta do Processo
n" 254.436-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10. E' concedido reconhecímenta ao Curso de Ciências (Llcen-

cíatura de 1° Ciclo), da Faculdade
Dom Bosco de Filosofia, C'Iêncías e
Letras sediada na cidade de São
João d'eI-Rei, no Estado de Minas Gerais.
Art. 20 âate Decreto entrara. em
vígor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1971;
150 r
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.462 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências H umanas da
Fundação Unioersitaría de Minas

Gercãs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti L. 81 item IH, da Constituição, de
ac~ôrdo' com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n- 254.443, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art 10 Fica autorizado o functonamento da Faculdade de Ciências
Humanas, com os Cursos de Psicologia e Pedagogia, mantida pela Fundação Universitária de Minas Gerais,
ne cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° àste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1971;
15u da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G.

l\I.I.ÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.463 - UE 4 DE
NOVEMBRO DE 1971
Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, à Fundação Darcy
Vargas, de terrenos que menciona.,
situados no Estado da Guana/Jara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 81, item TII, da Constituição e
tendo em vista
as disposições do
Decreto-leí nc 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessao,
sob o regime de aforamento, à FUHdação Darcy Vargas, com Isenção do
pagamento de jóia e foros, de terrenos de acrescidos de marinha, que
constituem os L-otes nss 132 a 138
(cento e trinta e dois a cento e trtn-ta e oito) da Quadra nv 14 iquatoreei do Cais do Pôrto do Rio de -Ianetro, no Estado da Guanabara, com
área total de 1.978,7880 m2 untl novecentos e setenta e oito metros
quadrados e sete
mil ottocensos e
oitenta centímetros quadrados), de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 52.423 de
1970.

'

Art. 29 Os terrenos a que se retere o artigo anterior se destinam à
amplíaçâo dos serviços de assistencia
social a cargo da Fundação, tornando-se nula , a cessão, sem direito a
qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias, se ao imóvel Iôr dada,
no todo ou em parte, destinação diversa, se as obras de ampliação não
DECRETO

NQ 69.4-54 -

forem iniciadas dentro de 1 (um)
ano, a contar da Vigência do presente decreto, ou, ainda, se houver
inadimplemento de cláusula do contrato a ser lavrado em livro próprio
do Serviço do Patrimônio da União.
§ 19 li: facultado
à
cessionária
transrerír, isenta do pagamento de laudêmio. ao Banco do Brasil S. A., o
domínio útil sôbre parte da área cedida, correspondente a 700,00 m2 (setecentos metros quadrados), devendo o
produto dessa alienação ser obrígatôrtamente aplicado nas finalidades de
cessão.
§ 29 O Banco do
Brasil S.A.
deverá regularizar o aforamento pe~
rante o Serviço do Patrimônio da
União, segundo o disposto no artigo
101 do Decreto-lei nc 9.760, Je 5 de
setembro de 1946.
Art. 39 mate Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasilia, 4 de novembro de 197J'
1509 da Independência e 839 d·~
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1971

Fixa os preços muiimcs cara financiamento ou aquisiçao de cera
da produção nacional, da safra 1971-72.

ce carnaúba

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere 'O artigo 81, item TIl, da Constituição, e de acôrdo com o disposto no Decreto-Lei
nv 79, de 19 de dezembro de H)66, decreta:
Art.. 1" Ftca assegurada à cera de carnaúba de origem, de produção nacional, da safra 19'71-72, a garantia de preços minímos de que trata o refertdo Decreto-lei, atendidas as condtçoes previstas no presente Decreto.
Art. 29 Os preços mínimos básícoa expressos na tabela anexa ao presente Decreto, segundo zonas geo-econômicas, são aquêles que deverão ser
efetivamente pagos aos produtores ou suas cooperativas.
Art. 39 Os preços mínimos básicos são livres de quaisquer despesas adícíonaís, inclusive impostos e taxas.
Art. 49 Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações de
financiamento ou aquisição de cêra de carnaúba:
D Os preços ora fixados se referem ao produtoaconclicionado em sacaria nova de juta, em vclurne de 80 rnoventa) quilos líquidos, pôsto em acmazéns ou silos, convenientemente rns.rcado quanto à safra e outras Indtcaçôes

necessarías ,
lI) A clasífícação deverá obedecer as específtcaçôes constantes da Resolução nv 57, de 9 de março de 1970, do Conselho dó Comércio Exterior , ...
(CONCEX), ou outras equivalentes que vierem a ser estabelecidas oficialmente.
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Art. 59 As operações de aqnísição ou financiamento serão realizadas de
preferência com produtos ou suas cooperativas, podendo, no entanto, as de
financiamento com opção de venda ser estendidas, em caráter excepcronat, a
exportadores tradicionais, desde que êstes comprovem haver pago aos produtores ou suas cooperativas preços nunca inferiores aos estabelecidos no Art.
2"

Parágrafo único. Nas aquisições - restritas a produtores ou suas cooperativas - e nos financiamentos, os preços a pagar ou a adiantar serão os de
que trata o Art. 2", .Iv.es de qua ..cueo oesoesas. Inclusive leM e Funraraí .

Art. 6Q OS limites, prazos e demais condições a que ficam subordinadas
as operações serão fixados pela Comissão de Financiamento da Prortuçàc que
expedirá as tnstruçoes necessárias à execução dêste Decreto.
Art. 7" O presente Decreto en: ~ ara em vigor na data de sua puolícacâo,
revogadas as disposições em con trárío.
Brasilia, 4 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
E:MÍL 10 G. MÉDICI

L. F, Círne Lima
o anexo mencionado no

DECRETO
Fixa

NQ

art.

49 foi publicado no

59.«:5 -

D.a.

de 5-11-71.

DE 4 DE NOVEM:BRO DE 1971

os preços mínimos bá8ZCOS
r-ora o Sístü, da safra de 1972, nos avcereoe
Estados produtores.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item III dr. Const .cuíçào, e de acordo com o disposto no Decretolei n" 79, de 19 de dezembro de .i~6b decreta:

Art. 19 Fica assegurada ao Sisal, da safra de 1972, produzido nos Estados
do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, .Sergípe e
Bahia a garantia de preços 'l':'Jn 1i lJ OS or que trata o referido Decreto-lei,
atendidas as condições do j-resente Decrete.
art. 2° Os preços mínimo.') básicos, expressos na tabela anexa ao oresente Decreto, por quilo de Stsal apenas beneficiado em fibra seca e sõlta
do tape 3, ~fasse icnga e po.' qlL!JO ce Sísal rebenefibiado, seco e enfarcl,l,do~
d.o mesmo lIIpO e classe, são aquêlez que serão efetivamente pagos aos respectivos produtores ou suas cooperativas"
§ 19 A fibra de BIsaJ deverá estar acondicionada em fardos com cêrca de
250 (duzentos € cínquentao quilos Iiquídoa, à densidade mínima de 3QO (trezentos) quilos por metro cuoíco. I'vre e desembaraçada de quaisquer ônus,
poeta li') armazém e classificada oe acôrdo com as especificações do Decretona {r).794 de 4 de setembro de .ttih9, ou outras equivalentes que vierem a
ser estabelecidas oficialmente"
§ 2\1 Quando o produ tu, ooj-to de financiamento ou aquisição, estiver depositado nas praças de Salvador <BA), Campina Grande (PB) e .João Pessoa (PB)iOS preços mnumos ttxados serão acrescidas as importãnctas de
Cr$ 6,25 (seis cruzeiros e vinte e cinco centavos), Cr$ 2,25 (dois cruzeiros e
Vinte e cinco centavos) e Gl.'$ 4,E,G (quatro cruzeiros e cinquenta centavoar ,
respectivamente, por fardo.
~ ;3'-' Os mveís de preços corv-aroncentes aos demais tipos e classes nã-o
especlflcados no presente artigo, serão estabelecidos em instruções a serem
batxs cas pela C01Oi'388,,> de ;;''I'l",J ctarr.ento da Produção, observadas (;:5
mesmas condições fixadas neste artigo para o tipo básico"
§ 49 Os preços mini mos b8SjÇOS são livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas.
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Art. 39 As operações de aqurs'çâo ou financiamento com opção de venda
serão realizadas com produtores de sis al rebenefíclado, em fibra sêca e eníurdada, desde que comprovem t81' pago pela fibra apenas beneficiada seca e
sôlta, preços nunca inferiores aos constantes da tabela anexa, livres de
quaisquer despesas adícíonaís, inclusive impostos e taxas.
Art. 4° Os limites, prazos e demais condições de financiamento serão fixados pela Comissão de Financiamento da Produção, que expedirá as tnstruções necessárias à execução riêste Decreto.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçãc
no Diârio oticuü, revogadas 3.,.<: disposições em eontrárto.
Brasília, 4 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

L. F. Cirne Lima

D anexo mencionado no art. 2g foi publicado no D.O. de 5-11-71.

DECRETO N9 69.466 NOVEMBRO

DE

DE 4 DE

1971

Fixa os preços mínimos básicos, relativos li
sana ae 1972, par!], a
Juta e Malva da
Reçiao Arnazónica.

o Presidente da República, usando
das atribuicões
que lhe confere o
artigo 81, item IH ela Constituiçao e
de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nc 79, de 19 de dezembro de
1966, decreta:
Art. 1Q Fica assegurada à Juta e
Malva, da safra 1972, produzirla na
Região Amazônica, a garantia de
preços mínimos de que trata o referido Decreto-lei, atendidas as condições do presente Decreto.
Art. 29 O preço mínimo
básico
fica estabelecido em
Cr$ 1,25 (um
cruzeiro' e vinte e cinco centavos)
por quilo de fibra do tipo 5, sêea .
§ 19 A fibra de juta e marva deverá estar acondicionada em fardos
de aproximadamente 200 (duzentos)
quilos, li densidade mínima de 40')
rquatrccentos)
quilos
por
metro
cúbico, postos nos portos fluviais de
embarque, FDB, livres
e fesemnaraçados de quaisquer ônus. mclusíve
remedtcão .
§ 29 Os ágios e deságios para diversos tipos de juta e malva serão
estabelecidos de acordo com os se-

guíntea percentuais relativos ao tipo
5 básico:

rmoe
1
3
5
7
9

eereenuuus
Nommaí
básico

.

117
100
92

75

Art. 39 As operações de aquisição
ou financiamento serão
rea.tza-tas
com produtores ou suas coope: ativas,
pouendo. entretanto, as
de tmancramcnto com opção de venda, em
caráter excepcional, ser eatenrn as a
beneficiactores, desde que comprovem
ter pago aos produtores preço nunca
inferior a Cr$ 0.93 tnoventa t:; três
centavos) por quilo de fibra (lo tipo
ê, posta no põrto
da prensa. livre
de
quaisquer despesas adlcronats.
Inclusive Impôsto de Otrculaçâo de
Mercadorias e FUNRURAL.
Parágrafo UnICO. Nas
aqtnsioõea
- restritas a produtores e/ou suas
cooperativas - e nos ttnancíamentos,
o preço a ser observado será o constante do Art. 29 , deduzidas as desa
ônus eventuais,
pesas relativas
comtssôes, despesas necessárias à
ret'rada do produto do armazém até
sua colocação FOB nos por tua üuva'» de emba-cue e Impôsto de
Circulação de Mercadortas.
Art. 49 Para efetivação das QPP1'a,çôes previstas neste Decreto, terão
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que ser cumpridas as seguintes exigências:
I - Classificação do produto na
acôrdo com as especificações baixadas pelos Decretos números 6.825 e
6.826, ambos de 7 de fevereiro de
1941; 7.137, de 8 de maio de 1941;
92, de 30 de outubro de 1961; e 588,
de 6 de fevereiro de 1962;

TI - Colocação do produto em
armazéns com requisitos para sua
perfeita conservação e segurança,
sitos nos portos fluviais de embarque
incluídos na escala normal de vapores;
In - Que o produto a ser fl~
nanoíado ou adquirido não contenha
mais de 30% e 10% de fardos dos

tipos 7 e 9, respectivamente.
Art. 59 O prazo para a realização
das operações de que trata o pre-

sente Decreto

expirará

em

19

de

março de 1973 para a juta e 19 de

junho de 1973 para a malva ,
Art. 69 Os limites, prazos e de-

mais condicões de financiamento
serão rtxados pela Comissão de Financiamento da Produção, que expedirá as instruções necessárias à
execução dêste Decreto.
Art. 79 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. ctrne Lima

DECRETO N° 6!J.467 -- DE 4 DE NOVEMBRO DE 1971
Fixa os preços mínimos para tírumcuimento ou aquisição de mamona, em
todo. o território nacional.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttgo 21, item III âa Constitutcão E de acôrdc-com o disposto no Decreto-lei
9
n 79, de 19 de dezembro de 198G, decreta:
Art. 19 Fica assegurada à mamona, da safra de 1971-7·2, a garantia de
preços minímos de que trata o referido Decreto-lei, atendidas as conrüçóes
do presente Decreto.
S 19 Os preços mínimos Iíquidos expressos nas tabelas anexas ao presente Decreto, segundo Zonas Geo-Econômicas, são aquêles que serão efetivamente pagos aos produtores ou suas cooperativas.
§ 29 OS preços mínimos líquidos são livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas.
Art. 29 Os preços mínimos líquidos referem-se ao produto em baga do
tipo 3 (três), acondicionado em saco de 60 kg (sessenta quilogramas), conforme as especificações de Decreto nv 8.982, de 12 de março de 1942, ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais suoãpos, tipos, classes, grupos ou padrões não especificados no presente artigo,
bem como o tipo e qualidade de embalagem serão estabelecidos em instruções
a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção, observadas
as mesmas condições fixadas neste artigo para o tipo básico.
Art. 39 As operações de aquisição e financiamento de mamona serão realizadas de preferência com produto) es ou suas cooperativas, podendo, no entanto, as de financiamento co,n opção de venda ser estendidas, em caráter
excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para a extensão a terceiros das referidas operações,
será necessário que estes comprovem ter pago aos produtores preços nunca
inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos na tabela anexa ao presente
Decreto ou nas Instruções da Ccmíssão de Financiamento da Produção.
Art. 49 Os limites, prazos e demais condições de financiamento serão
fixados pela Comissão de Financiamento da Produção, que expedirá as instruções necessárias à execução oeste Decreto.
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Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo
no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de
1971; 1509 da
Independência e 83'" da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no
novembro de 1971.

DECRETO N9 69.468 NOVEMBRO

DE

.1:

DE.

DE 1971

Autoriza o Instituto Nrunoruú de
Previdência Social (JNPS) , a eeenar o imóvel que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens DI e V da Constdtuiçâc
decreta:
AJ:t. 19 O Instituto Nacíonar de
Previdência Social - INPS é autorizado a alienar á Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL, emprêsa pública da União, a propriedade connecica como "Fazenda Areal",
no Estado da Guanabara.
Parágrafo uníco. O terreno referido neste artigo E: excluído da relaçãc a que se refere o Decreto número 62,698, de 14 de maio de 1968, em
seu Anexo n.
Art. ~9 O INPS poderá partíctpar
do capital da COBAL,
mantida a
maioria da União, mediante íncorpcração do imóvel de que trata o artigo
anterior.
Art. 39 A Companhia Brasileira
de Alimentos destinará a área mencionada no artigo 19 à implantação
da Central
de
Abastecimento do
Grande Rio - CEAGRI, a cuja entidade, em realização de seu capital,
incorporar-se-á com essa vinculação.
Art. 49 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação.
Brasília, 4 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
El\-IÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
L

F. Cirne Lima

D.a. de 5 de

DECRETO N9 69.469 -

DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1971

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica
à Companhia de Eletricidade do
Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos têrmos do Decreto-lei número
938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Art. 19 E' concedida à Companhia
de Eletricidade do Ceara, com sede
em Fortaleza, Estado do Ceará, autorização para funcionar como emprêsa de
energia elétrica, ficando
obrigada a cumprir o disposto
no
Código de Aguas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.470 - DE 5
NOVEMBRO DE 1971

DE

outorga à Companhia Brasileira de
Aluminio concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho
do rio Assungui, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos têrmos dos artigos 140 letra a
e 150 do Código de Aguas, decreta:
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Art. 19 E' outorgada à Companhia
Brasileira de Alumínio concessão pa-

ra o aproveitamento hidráulico de
um trecho do Tio Assungut, no município de .Iuquíà, Estado de São Paulo, não conferindo o presente título,
delegação de Poder Público à concessionária.

Art. 29 O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão da mes-

ma a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende, na proibição deste artigo,
o
fornecimento de energia aos associa-

dos da concessionária e vilas operarias de seus
empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 39 A concessionária fica cbrrgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 49 A concessionária deverá
'apresentar, no prazo de 18 (dezoito)
meses a contar da data da pablícacão do presente Decreto, sob pena de
caducidade, o projeto definitivo das
obras a realizar bem como os comprovantes de aquisição do direito de ribeirtnídade das áreas de terreno necessárias ao aproveitamento pretendido.
Art. 59 A presente concessão vigorara pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 69 Fica a concessionária otmgada a requerer ao Governo Federar,
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem
a ser estabelecidas ou a comunicar,
no mesmo prazo, sua desistência.
§ 19 No caso de desistência, fica
a critério do Poder Concedente exigir que a concessionária reponha, per
sua conta, o curso dágua em seu
primitivo estado.
§ 29 Compete à concessionária provocar que o Governo do Estado de
São Paulo, titular do domínio das
águas, se
manifeste, nos 2 <dnis)
anos que antecedem o fim do prazo
de vigência da concessão, sôbre seu
interêsse ou não pela reversão dos
bens e instalações e encaminhar, ôentrc do mesmo prazo, este prmuncíamento ao Poder Concedente.

Art. 79 O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83Çl da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

69.471 -

NOVE~RO

DE 5 DE

DE 1971

Renova a declaração de uuuaaae pú~
blica a que se refere o Decreto número 51.741, de 22 de fevereiro de
1963, para fins de desapropriação,
pelo
Departamento Nacional
de
Obras Contra as Sécas, tia área de
terreno necessária à construção do
açUde público "Araci", no município de Araci, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituiçã-o \':
nos têrmos do Decreto-lei nv 3.365,
de .21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:

Art. 19 Fica renovada a. declaraçâo de utilidade pública a que se
refere o Decreto nv 51.741, de 22 de
fevereiro de 1963, para fim; de desapropriação, pelo Departamento Na"
ctonal de Obras Contra as Sêcas, da
área de terreno com 37.ti80.000m2
(trinta e sete milhões, setscentos e
oitenta mil metros quadrados}, representada na planta que cor» êste
baixa, devidamente rubricada
pelo
Secretário-Geral do Mínísterío do
Interior, necessária à construção do
açude público "Arací", no município
de Araci, Estado da Bahia, cujo projeto e orçamento foram aprovados
pela Portaria nv 65, de 30 de janeiro
de 1956, do antigo Mínistémo da
Viação e Obras Públicas.
Art. 2Q 2ste Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971·
1509 da Independência e 83 9 d~
República.
EMÍLIO G. MÊDIcr

José Costa caooiccnu

Axos
DECRETO N° 69.472 -
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DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa
de terra destinada a
passagem de alimentadores, na ceaaae de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto
.
n- 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa da
10 (dez) metros de largura, destinada à passagem dos alimenta dores que
partem da subestação da círtade de
Presidente Prudente, no muní npío de
mesmo nome, até a rêde de dfstrfbuícão da referida cidade, no Iãstado ele
São Paulo, cujo projeto e planta de
situação n'' 746 foram aprovados pOI
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo DAg. n'' ·1619-56.
Art. 20 Fica autorizada a "io.rmanhia Elétrica
Caíuá a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas rte terra, na
forma da legislação vigente. onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 10.
Art. 30 Fica reconhecida a ccnveníêncía da constituição de servlcao
administrativa necessária em favor
da Companhia Elétrica Oaíuá, para o
fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessíonárfa de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alteraçôea ou reconstruções. sendo-lhe
assegurado. ainda. o acesso à área da
servidão através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ lo Os proprietários das áreas de
Cerra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fÓI
compatível com a existência da ser-

vldão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas. de

quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles,
os de erguer construções ou faze!
plantações de elevado porte.
§ 20 A Companhia Elétríca caíua
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365,
de 21 de Junho de 1941. com as modificações introduzidas através da Lei
n- 2. i86, de 21 de maio de 19~6
Art. 4 9 :Ê::.Ste Decreto entrara em vigor na data da sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1500
da Independência e 83 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Jímun

DECRETO N° 69.473 -

DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1971
Declara de utilidade
pública, para
fins de constituiçâo
de servidão,
uma faixa de terra destinada
a
passagem de linha de transmissão
no Distrito Federal.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere <J
artigo 81, item IH. da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto
n° 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de uttudade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de
40 (quarenta) metros de largura. tendo como eixo a linha de transmíssãc
a ser estabelecida entre a subestação
de Goiânia, município de mesmo nome, no Estado de Goiás, e a subestação de Brasília. no Distrito Federal,
cujo projeto e plantas de situação ..
o-s 2867, 2880. 2921, 2931, 2934 e 2940
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
DAg. n- 1190-57.
Art. 20 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
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a constituição de servidão adrninís-

Lratíva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 10.

Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição

admínístratíve

de servidão

necessária em favor

de Centrais Elétricas de Gelas S.A_,

para

o fim indicado, a qual

com-

preende o direito atribuído à emprêsa concessionária de
praticar todos

oe atos de construção, operaçào '3
manutenção da mencionada linha de

transmissão e de linhas telegráficas

ou telefônicas

auxiliares. bem como

suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o

acesso à área da servidão através do

prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
Uso e gôzo das mesmas ao que fõr
ompatfvel com a existência da servídão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas,
de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, mcluídos, entre êles,
os de erguer
construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás

S .A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-Ieí n° 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
n° 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° .aste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971:
1.50° da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite

JUn20T

DECRETO N° 69.474 NOVEMBRO

DE 5 DE

DE 1971

Torna sem efeito o Decreto n° 12.803
de 7 de julho de 1943.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artl-

go 81, n'' III, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mtneraçâo j, alterado
pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. Fica declarado sem
efeito o Decreto número doze mil oitocentos e três (12.803), de sete ('?)
de julho de mil novecentos e quarenta e três (1943). que concedeu ao
cidadão brasileiro Adhemar de Farra
o direito de lavrar carvão mineral em
terrenos situados no terceiro {3°) dlstrrto do município de São .reroutmo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 5 de novembro de 1871;
da
Independência e 83° da
República.
1500

E:MÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.475
NOVEMBRO

~

DE 5 DE

DE 1971

Aprova mcorioraçõc de eraprésa de
enerqia eíétricá no Estado do Paraná e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 61, § 5°, do Decreto-lei n° 2.627,
de 26 de setembro de 1940, e artigo
l° do Decreto-lei n'' 7.062, de 22 de
novembro de 1944, combinado com o
artigo 64 do Decreto n- 41.019, de 26
de fevereiro de 1957, alterado pelo
Decreto n'' 56.227, de 30 de abril de
1965, e, ainda, artigo 150 do Código
de águas, decreta:
Art. 1° Fica aprovada a incorporação da Central Elétrica Capivat-i-Cachoeira S.A. à Companhia Paranaense de Energia Elétrica, incorporação
essa procedida nas Assembléias Gecais Extraordinárias dessas sociedades, ambas realizadas em 18 de dezembro de 1970, ficando. outrossim,
aprovadas as conseqüentes mcdiíícaçóes estatutárias, nelas prevístaa.
Art. 20 Ficam transferidos para. ao
Paranaense
de Energia
E:etnca todos os direitos de exploraçao dos serviços públicos de eneraia
elétrica de que era titular, de ac6r(,'0 ~om o Decreto n'' 56.027, de 23 de
brtl de 1965, a emprêaa Incorporada,
~~"mI?anhia
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bem como o acervo vinculado a taíe
servíços ,
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos não
é reconhecido como investtmento a
remunerar, o qual será fixado pelo
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
Repúblíca..

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Jú-nior

DECREI'O N9 69.476 - DE 5
NOVEMBRO DE 1971

DE

Autoriza contratação de operação
externa e dá outras prooiâências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da F'azenda autorizado a contratar operação
de crédito externa no valor de até
DM 45.000.000,00 (quarenta e cinco
milhões de marcos alemães) ou seu
equivalente em florins holandeses,
entre a União Federal e as ürmas
C.H.F.
Muener G.M.B.H., de
Hamburgo, Alemanha, e N. V. Phllíps
Groeilampenfabrieken, de Eindhoven,
Holanda, para aquisição de material
médico-hospitalar, podendo ratificar
e alterar contratação anterior com
aqueles fornecedores.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;

1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

e

839

da

DECRETO N9 69.477 NO~BRo DE 1971

137
DE

5

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão no Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atrtbtüçã, que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 151
letra c, do Código de Aguas, l'egula~
mentarí-, pele Decreto nc 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 20
(vinte) metros de largura. tendo como
eIXO a linha de transmissão a ser
estabelecida entre as cidades de Rus.,
sas e Aracatí, município do mesmo
nome, nc Estado do Ceará, cujo projeto e planta de situação foram aprovados per ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
nv 704.390-71.
Art. 2) Fica autorizada a Companhia de Eletrificação Centro-Norte do
Ceará a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 19.
Art. 3º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia de Eletrificação Centro-Norte do Ceará, para o fim ind1...
cado, a qual compreende o direito '\tríbuído à emprêsa concessionária de
praticar todos os atos de construção,
operaçâe e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servídâc através do prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rôr
compatível com a existência da servídão, abstendo-se, em coneenuêncía,
da prática, dentro das mesmas, de
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quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos, entre êles, os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2'? A Companhia de Eletrificação
Centro-Norte do Ceará poderá promover, em Juízo, as medidas neces;
sárías à constttutção da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de
junho de 1941, COm as modificações

DECRETO NQ 69. 478

introduzidas através a Lei uI? 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4Q zete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrarío.
Brasília, 5 de novembro de 1971'
1509 da Independência e 839 da.
República.

~ DE

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

5

DE NOVE1VrERO DE

1971

Abre à Presidência da RepftlJlica, em favor do Estado Maior das Fôrças
Armadas, o crédito suplementar de CrS 300.000,00, para retôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrfbuíçao que lhe confere o
artigo 81, item !lI, da, Constituição e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto a Presidência da jcepubüca. em favor do Estado
Maior das Fôrças Armadas, o credite suplementar no valor de Cr$ 300.000,00
(trezentos mil cruaetrcsj , para retôrço de dotaçces orçamentárras consignadas ao subanexo I1.QO, a saber:

o-s
11.00 -

1,00

PRESID:!tNCIA DA REPUBLICA

11.06 - Estado Maior das Fôrças Armadas
11.06.08.04.2.007 -- Coordenação, Supervisão e Admínístraçao
3.1.2.0 3.1 . 3. O -

3.1.3.2 -

do Serviço Militar
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros

TOTAL

.

200.000

.

100.0UO

.

300.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação crçamentàría consignada no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:

crs

11.00 -

1,00

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

11.06 - Estado Maior das Fôrças Armadas
Atividade 11.06.08.04.2.007
4.1.1.0 -

Obras Púbücae

.

300.tlOO

Art. 3'" zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlla, 5 de novembro de 1971; 150\1 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Deljim Netto

João Paulo aos Rets Vellosc
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DECRETO N9 69.41'9

-

DE 5 DE NOVIo.."Ml3RO DE 1971

Abre ao tâintetérío da Justiça, em favor do Departamento de Policia Federal,
o crédito suplementar de Cr$ 12.471.700,00, para retorço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorízaçáo contida no artigo Bv
da Lei n' 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamenta de Policia Federal, o crédito suplementar no valor de
.
crs 12.471. 700,00 (doze milhões, quatrocentos e setenta e um mil e sete'Centos cruzeiros), para refôrço de dot ações orçamentárias consignadas ao
subanexo 20.00, a saber:
20.00 -

crs

MINISTlêRIO DA JUSTIÇA

1,00

20.14 -,- Departamento de Policia Federal
20.14.08.12.2.017 - Coordenação e Manutenção do Policiament-i Federal
3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Vencimentos ~~ Vantagens Píxas •.......
Despesas varráveís
.
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
. 3 .1. 3,.O - Bervícos de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros serviços de Terceiros
.
3.2.3, O - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família
.
20.14.08.12.1.016 -- Reequrpamento do Departamento
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
OI -

02 -

'l'OTAL

10.059.900
427.0UO

200.000
950.000
724.800
110.000
12.471. 700

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcí al de cotações orçamentartas consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
20.00 -

crs

M1NISTERIO DA JUSTIÇA

20.14 - Departamento de Policia Federal
20.14.08.12.2.017
3.1.3.0-- Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
28.00 "~ ENCARGO::; GERAIS DA UNlAO

1,00

Atividade -

28.02 -

Projeto

.

1.260.000

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

28.02.18.0U.1.024

3 .2.6. O -- Reserva de Contingencia
TOTAL..............

.
12.471.700

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novemnro de 1971; 1509 da Independência e 839 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antonio Delfim Netto
João Paulo dos ReiJ vezzcsc
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DECRETO NY 69.480 -

EXECUTIVO

DE

5

DE NOVEM:BRQ DE

1971

Abre ao Ministério do Interior. em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o credito suplementar de Cr$ 1.603.000,00, para reforço

de dotucóes ccnsiqruuiae no vigente Orçamento.

O Presidente ua República, usando da atríbuíçâo que lhe confere o

artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorízaçáo contida no artigo
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de

uno,

~9

decreta:

Art. 19 Fica. aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.603.000,00 (hum milnáo seiscentos e três mil cruzeírosj , para reforço

de dotações orçamentanas consignadas ao subanexo 19.00, a saber:
19.00 -- MINISTJ<RIO DO INTERIOR
19.0a
Secretaria Geral (Entidades Supervrstonadas)
19.03.03.01.2.026 ~ Atividades a cargo da Fundação Nacional
do índio ~ FUN AI
3,.2.7.5 -- Fundações rnsuturcas pelo Poder Púoltco

crs 1.00

_4

oa - Outros Custeios
.
19.03.05.04.1.055 ~ Projetos a cargo da Fundação Nacional
d. I índio - FUNAI
4.3.4.0 - Auxilios pa.ra Equipamentos e Instalações

1.511.UUO
92.000

TOTAl"
1.60a.OOO
Al;'t. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerao
de anulação parcial e total de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 19.00. a saber:
crs 1,UO
19.00 - MINI8'I'lnUO DO INTERIOR
19.0a - Secretaria Geral (Entidades Supervr-

sionadas)
Projetos

19.03.03.02.1.051
3.2.7 5 -- Fundações Instituídas pelo Poder Pubítco

Projetos -

19.03.03.04.1.052
3.2.7.5 - Fundações Instttuídas pelo Poder Púbücc
03 -- Outros Custeios
- .
4.3.4.U - - Auxillos para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxího para Material Permanente
.
4.3.7.1 __ Entidades Pederais

oa -

Outros Custeios

200.Uoo

,.

136.000
:342.000

48.000

o

04 -- Outras Contrfbuíções
projetos -

.

85.00D

19.03.05.04.1.055
3<.2.7.5 - Fundações Instttuídas pelo Poder Pütníco

03 - Outros Custeios
,
.
19.03.09.05.L071
3,.2.7.5 - Fundações Jnstttuidas pelo Poder Púbnco
03 - Outros Custeios
.
4.3.40 --- Auxuíos par:? Equipamentos e Instalações
Atividades - 19.03.09.05.2.043
3;.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Púnüco
03 -~ Outros Custeios
.
Projetos -- 19.03.12.04.1.086
3,.2.7 5 -- Fundações Insttttndas pelo Poder Pubítco
03 --- Outros Custeies
.
4.3.a.0 - Auxilio para Obras Publicas
.
4.3.4.0 - Auxutos para Equipamentos e Instalações
Projetos -- 19.03.12.11.L090
3,.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder PUblico

2UO.OOO

projetos -

136.UOO
102.000

48.000
100.000
30.000
120.000

.

as.uuo

Auxilias para Equipamentos e Instalações
Auxilio para Material Permanente
.

10.000
8.000

TOTAL ................•......................

1.603.000

03 4.3.4.0 4.3,.5.0 -

Outros Custeios
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Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio da Fundação Na-cional do fndío - FUNA~, ocasionará as seguintes alterações na programação:
59.-00 -- MINIETERIO DO INTERIOR -

dades Supervrsíonadas

crs

Enta-

1,09

Fundação Nacional do índio

59.12 -

Suplementaçao
Adrmrustraçâc e Coordenação Geral ...
Elaboração e Implantação de Projetos
Agropecuáríoo
.

1.511.000

To'rp,L .....................•..................

1.603.000

a)

59.12.03.01.2.001 J39.12.0õ.04.1.0a6 -

b)

92.UOO

Cancelamento

2UO.OOO
tlb.UOO

Projeto - 59.12.0~.02.1.002
'"
Projeto - 59.12.0:L04.1.003 / ••.....................
Projeto -- 59.12.03.04.1.004 ....•....•..............

projeto -

52Õ.000

20U.UUO
:::\;:I8.UOO
48.UUO

59.12.05.04.1.007 .••.....................
59.12.09.05.1.008 •••.....................
59.n.09.05.2.UU2 •.•....................
59.12.12.04.1.009
.
59.12.12.11.1.010 .....•.................

Projeto Atividade Projeto -

projeto -

250.UuO

DO.UOO

TOTAL........................................

1.603.000

Art. 49' :Est~ Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçáo,
.revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

]\[ÉDICl:

AntOnzo Detttarc Netto
Joõo Paulo dos Re~s veuos«
José Costa Ca7lalcant'l

DECRETO N9 69,481 -

DE 5 DE NOVEMBRO DE 1971

.Abre ao Ministério do Trabcütio e Previdência Social em favor da Divisão
clo9 Segurança e Informações o crédito suplementar de Cr$ 100.000,00,
para Te/orço de dotações c01lsignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrmuíçào que lhe confere o
artigo 81, item IH, di Constítuiçâc, e da autorrzaçao contida no artigo 69
da Lei n- 5.628, de 1" di; dezembro de 1970, decreta:
Art. 1<;1 Fica aberto ao Minísterío do Trabalho e Previdência Social, em
favor da Dívísâc de Segurança e rnrormecoes. o crédito suplementar no
valor de CrS 100.000,00 (cem míj cruzeiros), para reforço de dotações orçamentàrtas consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
MINIST}j;RIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
26.06 - Dívísao de Segurança e Informações
:26.06.08.09.2.010 -- Assessoria
Relacionada á
segurança
26.00 -

crs

1,00

Nacional.

3.1.1.1 -. Pessoat Civil

Despesas Variáveis
Matertaí de Consumo
Outros Serviços de Terceiros·
Encargos Diversos
Reequípamentc da Dívísào
-Equipamentcs e Instalações

\)2 - -

3.1. 2. O 3.1,3.2 3.1.4.0 26.06.08.09.1.007 4.1.~.O

TOTAl

.
.
.
.

30.UUO

.

30.00U

.

lOO.UOO

5.0UO
10.UOO
25.0UO
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anutação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orça-

mento ao subanexo 26.00, a saber:

26.00- MINIST1l:RIO DO TRABALHO E PRl:!:VID:ít.NCIA SOCIAL

o-s

1,00

26.15 -- Serviço de Estatistíca da Prevídencía e
do Trabalho
2ô.l;:l.U.':l.04.:d.032
Abcn.i ê armüar

Atividade 3.2.3.4 -

o

..

TOT Ar"

100.000
100.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

dispOSIÇÕ~S

Brastüa, 5 de
Repúbítca .

em contràrto.

novembrc de

1971;

1509 da Independência e 839 da.

EMÍLIO G. MEDICI

Antbmo DelJ'l.m. Netto
Jft/w Barata

J oco Pauto à-os Reis VellosD

DECRETO NV 69. 4H2 -

DE

5

DE NOVEMBRo DE

1971

Abre ao Ministério da F azencla. eUI favor de diversas unuuuies orçamentoríae..
o' crearta suplementa,' dI'. Cr$ 15.112.000,00, para reforço de doeccoes

ccnsumaacs

110

mçeiue Crçamstitc ,

o Presidente da República usando da atrlbuíção que lhe contere o
artagn IH, item [11, da Consttt uíçao, e da autorrzaçao contida no artigo 6<:'
da Lei nv 5.628, de 1lJ de dezembr- de 1970, decreta:
Art. 19 Píce aberto ao Ministério da B'azenda, em tavor das unidades
orçamentà.nas a segurr discrrmtnauas, o credito suplementar no valor de
crs 15. l1:&.OOU,OO tqumae mnnoc. e cento e (107oe mu cruzeiros) para reforço.
de dotações orçamentàrtas consignauas ao sunanexo 17.00, a saber:
17.00 -

ri .01
Oa.tnne re de Mmístro
17.01.01.04.2.001 -- A8SeS~vrI:'l Mrrustertaí
a.i .r.u -- Pessoar
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Oi -- vencrmentcs e Vantagens Fixas

3.2.3.0

crs

MffilSTERlO DA FAZENDA

.

'Lransterencia, de Assistencia e Previdencie eccie,
3.2.3 . .1 - Saiàrlo- P'amuía
.
17.02 - Secretaria-Geral
17.02.01.08.2.u04
Cor-r oenaçàc e Planejamento Setorial
3.1.10- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoa Civil
01
vencrme-rtcs e Vantagens Fixas
3.2.3. O - 'I'ranstet-êncra- de Assistencia e Previ-

1,00

55.000

~

dencra Social

Sararto- g'amuta ....•....................
3.2.3 ::I
1'1-16 .- Sccretarrs da Receita Federal
Aumímstraçào e Supervisão Geral da
17.16.01 07.2.020
Ser retaria
3.1.1 O
Pessoa
r-essoe Civil
3.1.1.1
vencimentos 9 vantagens Fixas
.
01
'I ransrerencras de Assistência e Prevl3.2.3_0
dencra SOGla

1O.Ouu·

45.000
9.0UD

7.000.000
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3.2.3.0

Saíarto-Famuta .
.
gecreta ns da. Receita Federal rorgáos da
Admimstraçac Geral)
Ooordenaçac oos órgãos de Admínistraçar; Geral
'I'ransrerenciaa de Assistência e Previ-

3.2.3.3

Saíàrrc- Farmfía

3.2.3.3
17.17
17.17.01.01.2.023

300.000

dêncis SOCial

17.17.01.07.2.026

.••.....•••.•...•.......•

140.000

Var-tagens Centralizadas no serviço de
Pessoal

Pessoal
Pessoa Civil
01 - vencimentos e vantagens Fixas
02 - Despesas vanavets
3.2.7. O - DIversas 'Transterencias Correntes
3.2.7.6 -- Pessoas
3.1. 1. O 3..1.1.1 -

TOTAL

.
.

7.000.000
50U.UOO

.

53.0UO

.

15.112.UOO

Art. 29 Os recursos necessàríoe à execução deste Decreto decorrerão.
de anulação parcial de dotações orçamentartas consignadas no vigente
Orçamento. a saber:
crs 1,00
17.00 -- MINIBTE:RIC DA FAZENDA
17.17
gccretarra da Receita Federal (Órgãos da
Atividade

3.2.1.0
28.00
28.02 -

Actmtnístraçac Geral)
17.17.01.01.2.023
Subvenções Sociais
.
ENCAROU;::. Gb;RAIS DA UNIAO
Recurso sob Supervisão do Mínlstérlc do
Pjanejament- e Coordenaçao Gera!

Projeto - 28. U2.18. UO .1. 024
3.2.0.0 -.- Reserva de Contingência

TOTAL

100.000

.

15.012.00U

..

15 .na. DUO

Art. 3'"

F.ste Decreto entrara em vigor na data de sua pubücaçao, revogarras as díspostçoes ',;!'l1 contrario.
Bra..silia, 5 de novembro de
Repúbnca..

1971;

150g da Independência e 839 da.

EMÍLIO G. MEDJCl

Aniôruo lJeljZrt Netto

João PaulO ccs B(;zs veUoso

DECRETu N9 69.483 -

DE

5

DE NOVEM:BRO DE

1971

Ministerro da Eaucacão e Cultura em favo? do Departamento de
Aamsmetraçàc e da Consuttorui Jurunca o creaun süptementar de'
Cr$ 1..240.000,00, para N;JdTQO de dotações coneumoaas no vzgente

Abre ao

Orçamerüo,
ü e'resrdente da Repúmtca.. usando da atrtbutçào que lhe confere o
a rtíg» 81, item .Ll , .ía Consuít.utcác, e da aurortzaçac contida no artago 61,J
da Le. n- 5.628, de I'.! d- uezemn- -, de 191U, uecretu:

Art. 1'" .F'JCó- aberto a-. lVJll11stério da Ecucaçao e Otntura, em favor
do Depart.amen:o di Acnmmatrt.x ac e da Consunorra .rutnüca, o crédito
suplementar no varei de Cr:;:> 1.24t:.UOU,OO (um munao e duzentos e quarenta

AT)5 DO PODER EXECUTIVO

mil cruzeí-cs) , para refôrço de dotações
subanexo 15.00, a saber .

orçamentárias conslgnsadas eo

MlNISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
1':).14 - Departamento de Administração
15.14.01.01.2.038 - Cooroenaçao e Execução das Atividades
de Administração Geral
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros .,
.
15.08 - Consultcrte .Iurídíca
15.08.01.01.2.025 -- Assessoramento .Iurídtco
4.1. 4. O - Material Permanente
.
15.00 -

Cr$ 1.00

1.23ü.OOO
10.000

TOTAL
.
1.240.000
Art. 29 Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão
de anuíação parctai de dotações orçamentàrías consignadas no Vigente Orçamento ao subanexo 15.00. a saber:
crs 1,00
15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.02 - Secretaria Geral
Projeto - 15.02.01.07.1,001
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação
Especíaí

15.08 -

Atividade 3.1,3.1 15.14 Atividade 3.1.2 U -15.22 -

' •...•.•••••........•.••..•••...

136.048

Consuttorta Jurídica
15.01:5.01.01.2.025

10.000

Remuneraca- de Serviços Pessoais

Departamento de Admímstraçao
1tl.l4.Ul.01.2.0~8

Materta: de Consumo
Departamento de Ensino Fundamental

Atividade -

15,22.09.04.2.169
31.2.1.0 _. Subvenções Sociais

.

330.000

.

763.952

TOTAL _........................
1.240.000
Art. 3\> nste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasítla, 5 de novembro ce 1971; 1509 da Independência e 839 da

.Repúblíca.
E];lÍLIO G.

MEDICI

Antonio_ Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
rouo Paulo dos Reis veuoeo

DECRETO N9 69.484 -

DE 5 DE

NOVEMBRQ

DE 1971

-Abre ao Ministério da Lnüústría e do Comércio, em javor do Gabinete do
Ministro, o crédito strplementar de Cr$ 30.000,00, para retôrço de aotaçao
conszgnada no vigente Orçamento.
O Presidente da República usando da atríbuíçao que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembrc de 1970, decreta:
Art. I'! Fica aber-to ao Mintstérâo da Indústrial e do Comércio, em
favor do Gabinete do Mímstro, o crédito suplementar no valor de
.
Or'S 30.000,00 <trinta mn cruzeiros), para rerõrço de dotação consignada ao
.subanexo 18.00, a saber:
MINISTl!"::RIO DA INDúSTRIA E
OOMÉRCIO
18.01 -- Gabinete do Ministro

18,00 -

DO

crs

1,00

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

14~

18.01.01.04.2.001 - Assessoria Mínísteríal
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
30.000
Art. 29 Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação crçamentaría consignada no vigente Orçamento ao subanexo 18.00, a saber:
Cr$ 1,00
18.00 -

MINISTItRIO
COMItRCIO

DA INDúSTRIA E

DO

18.08 - Departamento de Administração
Projeto -- 18.08.01.01.1.005
4.1.3.0 - Equipamentos e Instaíaçoes
30.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárto .
Brasília, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G

MÊDICI

Antônlo Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratint de Moraes
João Paulo dos Reis v eucec

DF,CRETü Nº 6!1.485 -

DE 5 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Tribunal de Cantas da União o crédito suplementar de
.
crs 838:900,00, para retôrçc
dotaçóes coneiçnaaae no vigente Orçamento.

ae

o Presidente da República, usando da atrlbutção que lhe confere o
artágc 81, item lII, da Ccnstituíçáo, e da autortzaçao contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezemnro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Tribunal de Contas da União, o crédito suplementar no valor de Crs 838. 90Ü,OO (oitocentos e trinta e oito mil e novecentos cruzeiros), para reíôrço de dotaçoes orçamentárias consignadas ao
subanexo 03.00, a saber:
Cr$ 1,00
03.00 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
03.00.01. 05. 2. 001 - Ieíscatízaçào e Controle de Recursos
Públicoc.:
3.1.1.0 --- Pessoa.
3.1.1.1 - Pessoal. Civil
01 -- Vencimentos e vantagens Fixas
.
542.700
02 - Despesas vanevets
.
271.HOO
3.2.5.0 - Ocntrtbuíçôes de Previdência Social
.
24.300
TO l'~.'\L

838.900

Art. 29 Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber;
crs 1,00
03.00 -

Atividade -

TRIBUNAL DE CONTAS
03.00.03.07.2.002

DA

UNIAO

'I'ransíerênclae de Assistência e Previdência Bocla:
3.2.3.1 -- Inativos
.
28_00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervísáo do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva ele Contingência
.
3.2.3.0 -

TOTAL

.

451.900

337.000
838.900
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DO

Art. 39 mstc Decreto entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 5 de novembro de 1971; 150Q da Independência e 839 da.
Repúblíca..
EMÍLIO G.

MÊDICT

Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 69.486 Abre ao Ministério àa Educação

P-

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1971

Cultura em favor da Secretaria Geral e o

Deportcmento de Ensino N[éd-io o crédito suplementar dr:-'

.

Cr$ 2.140.000,OU, para retorço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento.

O Presidente da República. usando da atríbuíçáo que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constrtuíçãc, e da autortzação contida no artigo 6<,>
da Lei 119 5. B28, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. I\' Fíca aberto ao ratms.tório da l:!lducação e Cultura, em favor
da Secretaria Geral e Departamento de Ensino Medío, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.140.000,00 (dois milhões e cento e quarenta mil cruzeíros) ,
para reforço de dotaçôea orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a
saber:
Cr$ 1,00,
15.00 - MINIST:E::RIC DA EDUCAÇAO E
CULTURA
.
15.02 - Secretar-a Geral
l1).02.01.'Ü7.2.003 - Coordenacâo e Planejamento Setorial
3.1.32 -- Outros Serviços de Terceiros
.
300.000
40.UUO
3. 1. 4 O - Encargo" Diversos
.
15.).,3 -- Departamento de Ensino Médio
15.23,.09.03.2.174 - Programa Intensivo de Preparação de
Mão-de-Obra
1.800.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
TOTAL........................................

2.140.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerao
de anulação parcial de dotaçoes orçamentarías consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber :
15.00 -

MTNTST:ú:HJeCULTURA

crs
DA

EDUCAÇAO

15.02 - Becretarra Geral
Atividade -- 15.02.01.07.2.003
3.1.3.1 - Remuneraçao de Serviços Pessoais
15.23 - Departamento de Ensino Médio
Atívidade - 15.23.09.03.2.174
3.1.2.0 - Matería. ce Consumo

340.000
.

Encargos Dtversos
.
3.2.1.0 - Subvenções sociais
.
4.3.4. O - Auxrü. I~ para Equipamentos e Instalaçoes
4.3.5.0 - Auxilias para. Material Permanente .....
3.1.4.0 -

TOT';\L

.

1,00

E

100.000
:1'i .!:lUO

1. 31::l.1UU
2:10.000

120.000
2.140.000

Art. 39 ~ste Decreto ent-s.rá em vigor na data de sua publicação, cevogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de
República.

novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da

EMíLIO G. MrrmCT
ilniónio Delfim Netto
Jarba,s G. Passaríntu.
J oao Pauto dos RelS v euoso

ATOS
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N\! 69 .487 ~ DE 5 DE NOVEMBRO DE 1971

Retifica o Decreto
69.364, de 14 de outubro de 1971, que abre ao Minis~
tério dos Transportes em taoor de várias Uniâaaes Orçamentárias, o
creano suplementar tie C1"$ 7.568.700,00.
n9

O Presidente da, Repúbítca usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constttuíçao, decreta:
Art. 19 Fica retárícado Da forma abaixo, o artigo 19 do Decreto
nv 69.3:64, de H de outubro de 1971 e publicado no Diario Oficial da União
no dia 15 de outubrc de 1971, que abre ao Ministério dos Transportes, o
Crédito suplementar de Crg 7,.568.700,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta
e oito mil e setecentos cruzeírcaj .
Onde se lê:

crs

27.04 - Inspetoria Geral de Finanças
27.04.01.07.2.014 -- Ooordenaçan e Oontrôle Financeiro
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

Ol -

Vencimentcs e Vantagens Fixas

.
.

02 _.. Despesas Variáveis

Leia-se:
27.04
27.04.01.07.2. 014
3.1.1.1
02
3.2.3.3

1,00

131. 500
6.700

eis 1,00

Jnsuetorta Geral de Finanças
Coordenação e Contrõle Financeiro
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis

-

~

-

131.50()
6.700

Balárto-Fumilía

Art. 29 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrario.
Brastha, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dettrm Netto
Mario Dtnrui Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.48R -

DE 5 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério â-i Eaucaçtl.o e Cultura - Entidades Supervisionadas
(Fundo Naciotuü de Dcsenootoimento da Educaçao) o crédito suple~
mentar de Cr$ 3.100.000,00, para retorço de dotação consignada no

vigente Orçamento.

o Presidente .h República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da, Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de :9 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura - Entidades
Supervisionadas (Fundo Nacíonal de Desenvolvimento da Educação), o
crédí'o suplementar no valor de ora 3.100.000,00 (três milhões e cem mil
cruzeiros), para retorço de dotaçâc orçamentarta consignada ao sunencxo
55.00, a saber:

crs
55.00 -

55.02 -

55.02.09.06.1.016 -

MIN1STgRIO

DA

EDUCAÇAO

1,00,

E

CULTURA
(Entidades Bupervísíonadasj
Recursos 'I'ransferídos através da Secretaria Gera;
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Projetos Especiais e Atendimento de
Obrigações Contratuais
.

3.100.00QJ

ATOS
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao
subanexc 55.00, a saber:
55.00 -

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

{Entidades gupervísionadas)
Recursos Transferidos através da Secretaria Geral

55.02 -- Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educaçào
Projeto -

55.02.09.06.1.01& •

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

3.100.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de

novembro de 1971; I50? da Independência e 339 da.

Republica.
EMÍLIQ G. MÉDICI

Antonio Deljzm Netto
Jarbas G. Passarinho
Joâo Paulo dos Reis venoso

---

DECRETO NQ 69.489 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Secretaria de
Apoio Administrativo .- Entidades Supervisionadas o credito suplementar de Cr$ 478.000',00, para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IrI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º'
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
da Secretaria de Apoio Admínístratívo - Entidades Supervístonades, c
crédito suplementar no valor de Cr$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e
oito mil cruzeiros), para rerôrçc de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MI.NISTgRIO DA EDUCAÇÃO E

CULTURA
Secretaria de Apoio Administrativo
Entidades Supervisionadas
15.05.09.01.2.020 - Atívíctaúe a Cargo da Fundação Centro
Brasileiro de TV EdUcativa
S. 2.7.5 - Fundações Inetdtuídas pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais . .
-. . . . . .
15.05.09.08.2.021 - Atividade a Cargo da Fundação Centro
Brasileiro de TV Educativa
3.2.7.5 - Fundações Instítuídae pelo Poder Público
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
serviços Pessoais .
03
Outros Custeios .
15.05 -

8. {íOa

300. Qüü
170,000

TOTAL
'173.00íl
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto deccrrerâo
de anulação pardal de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTgRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA

15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atividade - 15.22.09.03.2.168
3.2.7.9 - Diversas . .
TOTAL

478.000
478,oua

14S

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 39 O presente crédito, no Orçamento próprio da Fundação Centro
Brasileiro de TV Educativa, obedecerá à seguinte programação:
55.00 -

MIKISTé:RIO DA EDUCAÇÃO E
CUl~TURA

55.04 -

Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa
55.04.09.01.2.001 -- Administração e Funcionamento da Fundação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.04.09.08.2.002
Operação e Manutenção do Centro de
Circuito Fechado .

8. OvO

470.000
478.GOO

T O T A L

Art. 49 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMtL:::O G. MÉDICI
A:1tônio Deljim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis venoso

DECREI'O

N9

69.490 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério do Interior - Entidades Supervisionadas, em iaoor da
Superintendência do
Desenvolvimento da
Regido
Centro-oeste
SUDECO, o créauo suplementar· de Cr$ 546.048,00. para retorce (te
dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere ()
artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei nv 5.628, de J-9 de dezembro de 1970, decreta:
Art. lI! Fica aberto ao Ministério do Interior - Entidades Supervtsíonadas. em favor da Supertntendêncía do Desenvolvimento da Região
Centro-Oeste - SUDECO, o crédito suplementar de
Cr$ 546.048,00
(quinhentos e quarenta e seis mil e quarenta e oito cruzeiros), para refôrço
de dotação orçamentária consignada ao subanexo 59.00, a saber:
crs 1,00
59.00 -

MINISTé:RIO DO INTERIOR -

59.00 -

MINTirI'ÉRrC DO INTERIOR -

Entida-

des ê-upervísíonadas
59.04 - Supermtendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste - SUD'ECO
54tL048
59.04.16.04.1.010 - Rodovia BR-70 (Brasília - Cuiabá)
Art. 2~ O recurso necessário à execução dêste Decreto decorrerá de
anulação parcial de dotaçâc orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 59.00, a saber:

dadas Supervisíonadas

Entl-

o-s

1,00

Supertntendêncía do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste - SUDECO
Projeto - 59.04.16.04.1.011 . .
54E;"048
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào,
revogadas as díspoaíçôes em contrário.
Brasília. 5 de novembro de 1971; 150Q da Independência e 839 da
República.
59. U4 -

EThrtLlo G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Jotio Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cat:alcanu
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DECRETO NO? 69.491 -

DE

Ministério da A,fl'1cultura o
22.899.150,00, para retorço de
Orçamento.

Abre ao

c-s

EXECUTIVO

5 DE NOVEMBRO DE 1971
crédito suplementar

no valor de

aotações consignadas no vigente

o Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constdtutçâo, e da autortzaçãc contida no artigo 69
da Lei no 5.623, de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Mírustértc da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 22.899. :50,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e nove
mil, cento e cinqüenta cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao eubanexo 13.00, a saber:
Cr$
13.00 -

13.01
13.01.01.04.2.001
3.1.1.1
02
3.2.3.3
13.03

-

13.03.02.01.2.012 3.2.7.2
01
13.04
13.04.01.07.2.019
3.1.1.1
02
13.05
13.05.08.09.2.020

~

--

MINrST~RIO

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Salário- Família . .
.
Secretaria GEral - Entidades Supervisionadas
Atividade a cargo da Superintendência
Nacional do Abastecimento SUNAB
Entidades Federais

Pessoal . .

.

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Contrôle Financeiro
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Divrsâo de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal cívn
0'2 - Despesas Variáveía . .
.
3.2.3.3 - Salárío-Famílía
.
13.06 - Departamento de Administração
13.06.01.01.2.021 - Coordenação dos Serviços Administratívos
3.2.3.3 - Salárto-Famnía
.
13.08 - Escritório de Produção Animal
13.08.02.01.2.029 - Coordenação dos Programas Ligados à
Produção Animal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vartaveís
..
13.10 - Escritório de Produção Vegetal
13.10.02.01.2.044 - Coordenação de Produção Vegetal
3.2.3.3 - Salárío-Pamíha
.
13.12 - nscntonc de Estatísticas, Análises e Es13.12.02.01.2.051 3.1.1.1 02 3.2.3,3 13.13 ~

1,CO

DA AGRICULTURA

tudos Econômícos
Coordenação de

Estuetos

Analíticos e Econômicos
Pessoal Cívíl
Despesas Variáveis . ..
Saláríc-Famína . .
nscntono de Meteorologia

sio.ooo
7.0oJO

40480.0UO

00.000

10.000
1.ti50

100.000

20.000
13.000

Estatisticos,
.
.

35.000
5.000
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13.13.02.01.2.054 3.2.3.3 13_14 13.14.02.01.2.055 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
13.15

-

13.15.02.01.2.061 3.1.1.1 02 13.16 13.16.02.01. 2.069 3.1.1.1
02
13.17
13.17.02.01.2.077

-

3.1.1.1 {)l -

02
3.2.3.3
13.18
13.18.02.01.2,088

Coordenação de Pesquisas Climatológicas
e Meteorológicas
Salário-Familia
.
Diretoria do Território do Amapá
Coordenaçân e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas . ,
.
Despesas Varláveía . .
.

92.000
10.000

Balát'io-Famflia , ......••................

27.0DO

Díretorta da Território de Roraima
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . ..
..
Diretoria do Território de Rondônia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Despesas Vartávets . .
.
Diretoria Estadual do Acre
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Vartáveís . ..
.

- Salárto-Famíha
.
- Diretoria Estadual de Alagoas
-'- Coordenação e Fiscalização de Planos e

3.1.1.1 {)l -

Projetos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

, .. ,.

02
3.2.3.3
13.19
13.19.02,01.2.101

.
-- Salá.río-Famíüa . .
.
- Diretoria Estadual do Amazonas
- Coordenaçâc e Fiscalização de Planos e

3.1.1.1
01
02
3,2,3.3
13,20
13,20.02.01.2,114

-

Projetos
Pessoal Civil
"Venelmentos e Vantagens Fixas
Despesas Varíaveía
,
,
Salárfo-Familíe

. .
Diretoria Estadual da Bahia

11.000

5.000

5.000

94.000
5,000
8.000

412.000
10.000
55.000

.
.

329.000
30.000

" .. ".,

75.000

Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ,
3.2.3.3 - Salárto-Pamtlia . ,
13.21 - Dlretcría Estadual do Ceará
13,21.02.01.2.127 - Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentos e Vantagens Fixas
3,2.3.3 - Salário-Familia
,
"
13.23 - Diretoria Estadual de Goiás
13.23.02,01.2.151 - Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1- Pessoal Civil

e
.
.

499.000
155.COO

e
.
.
e

766.000
130.000
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01 02 3.2.3.3 13.25 13.25.02.01.2.173 -
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Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis . ..

.

Salárto-Fanulía .
Diretoria E:tadual do Maranhão
Coordenação e Fiscalização de Planos e
0.0

••••••••••••••••••••

458.000
25.000
72.000

Projetos
3.1.1.1 -

01 -

3.2.3.3 -

13.26 13.26.02.01.2.186 -

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas

.

Salárto-Pamília

.

Díretoría Estadual de Mato Grosso

113.000
55.000

Coordenação e Fiscalização de Planos e

Projetos
3.1.1.1 -

Dl 02
3.2.3.3
13.27
13.27.02.Cn.2.199

-

3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas

Projetos
Pessoal Ci"l,11

Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .

3.2.3.3 13.28 13.28 ..02.01.2.214 -

Salárto-Farmlía . .
Diretoria Estadual do Pará

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
13.31
13.31.02.01.2.253

-

-

.

.
.

480.000
5.000

75.000

3.236.000
40.000
663.aÜO

Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.3. 3 ~ - Salário-Família . .
13.30 - Diretoria Estadual do Paraná
13.30.02.01.2.240 - Coordenação e Fiscalização de Planos
3.1.1.1
01
13.29
13.29.C2.01.2.227

.

Despesas Varíáveís . .
.
Salário-Família . .._
_...........•.
Diretoria Estadual de Minas Gerais
Coordenação e Fiscalização de Planos e

.

164.0{)O

e
.
.

.

541.000
12.000
110.000'

e

Projetos
Pessoal Civil

Vencimentos 5' Vantagens Fixas
Despesas variáveis . .
Salário-Família
Diretoria Estadual de Pernambuco
Coordenação e Fiscalização de Planas
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -- Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salérto-Famíha
13.32 - Diretoria Estadual do Piaui
13.32.02.01.2.268 - Coordenação e Fiscalização de Planos

.
.
.

913.P.OO
27.00(}
55.COO

e
.
.
.

1.56Ô.OOO
;-l.Q.üOO

199.000,

e

Projetos
3.1.1.1
01
3.2.3 . .3
::3.33
13.33.02.01.2.281

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas . .
.
Salártc-Famtlía
.
Dâretorra Estadual do Rio de Janeiro
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

542.0CO
85.001)

15:>;
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3.1.1.1 - Pessoal Cívll
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
13.34 - Diretoria Estadual do Rio Grande do

Norte
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
13.35 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
n.35.02.01.2.037 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
.

2.133.000
35.000
16.000

13.34.02.01.2.294 -

3.2.3.3 13.36 13.36.02.01.2.321 -

Balárío-Famfüa

Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família . .
13.37 - Diretoria Estadual de São Paulo
13.37.02.01.2.332 - Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 13.38 13.38.02.01.2.343 -

3.1.1.1
01
3.2.3.3
13.39
13.39.02.01.2.356

-

3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

Saláríc-Familía

.

337.000

18.DOO

<!:5.0UO,

1.233.000
'JQ.QUO

e
.
.

534.000

100.000

e
.
.

Díretcrta Est,adual de Sergipe
Coordenaçêc e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Estação Experimental do Distrito Federal
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárío-Famnía
.
TOTAL

911.000
35.000

256.000
50.000

30.000
500
22.899.;50

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
Orçamento ao subanexo 13.00 e 28.0'0, a saber:
13.00 -

M1NI8TÉRIO DA AGRICULTURA

13.06 -

Departamento de Administração

no vigente

o-s

1,CG

Atividade -

13.06.01.01.2.021
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -

vencimentos e Vantagens Fixas

.

28.00 -

ENCARGOE) GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

10.009. 150'
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Projeto -

28.02.18.00.1.024

3.2.6.0 -

Reserva de Contingência

12.890.ceo

TOTAl.

22890.150

Art. 39 O presente crédito, nc Orçamento próprio da Superíntendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, obedecerá a seguinte programaçâo:
DA

AGRICULTURA

eis

53.00 -

MINIST];RIo

-

53.01 -

Entidades Supervisionadas
Superintendência Nacional do Abasteci-

53. Dl. 02.01. 2.001 -

Promoção e Contrôle do Abastecimento

1,00

menta
4.480.009

Art. 49 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díapcníçôes em contrário.
Brasília, 5 de novembro de
República.
EJ\.!íLIO

G.

1971; 1509 da. Independência e 839 da

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

IJ. F. Cirne Lima
João Paulo dos Rezs Velloso
DECRETO NQ 69.492 -

DE

5

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Poder Juüicuuio, em lavor do Tribunal Feâertü de Recursos, o
crédito uunementar ele C1'$ 417.100,00, para retorço de etotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item In, da Constttuíção, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto co Poder Judiciário, em favor do Tribunal Federal
.de Recursos, o crédito supleiru-ntar no valor de Cr$ 417.100,00 (quatrocentos e dezessete mil e CE-m cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 05.00, a saber:
05. UO -

o-s

TRIBUNAL F'ED'ERAL DE RECURSOS

Processamento de Causas no Tribunal
Federal de Recursos
3.1.1."0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdêncía Social
3.2.3.3 - Salário-Familla
.

1,00

.05.00.01,06.2.001 -

116.100

1.000

T O T A L

... .. .................. .
11'1.100
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão

.de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas
'Orçamento, a saber:
05.00 -

Atividade 3.1.1. O 3.1.1.1 02 -

TRlBUNAT" FEDERAL DE RECURSOS

no vigente

o-s

1,00

C5.00.01.06.2.001

Pessoal
Pessoal CiVil
Despesas Variáveis . .

.

200.0CO
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Atividade _. 05.00.03.07.2.002
3.2.3.0 -- Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 -- Inativos
.
3.2.3.3 -- Salário- Família . '"
.

f.O.OOO
1.000

28.00 ~ ENCARG08 GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos; SQt) Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência

.

166.100

T O "".r A L.........................

417.100

Art. 39 nate Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid
Antômo tietnni Netto
João Pauto dos Reis Velloso

DECRE'ru

N9

69.493 --

DE 5 DE NOVEMBRO DE

19'71.

_Abre ao P.oder Judiciário, em toior do Tribunal Federal de Recursos, o
crédito suplementar de CrS 83.900,00, para retorce de dotação coneurnada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 31, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.660, de 14 de junho de 1971, decreta:
AI't. te Fica aberto ao Poder Judiciário, em ravor do Tribunal Federal
de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 83.900,00 (oitenta e
três mil e novecentos cruzeiros), para rerôrçc de dotação orçamentária
consignada ao subanexo OS.CD, a saber:
05,00 -- TRIBUNAt. FEDERAL DE RECURSOS

o-s

1.00

05.00.01.06.2.001 -- Processamento de Causas no Tribunal
Federal de Recursos
3.1.1. O -- Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Ill, --- Vencimentos e Vantagens Fixas
83.900
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrorao
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orça.mento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1.00
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério

do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.Ú2.18,OU.1.024
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência.
B3.900
Art. 39 1!:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
-revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971; 1501? da Independência e 83'" da
,República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aüreao Buzaid

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9

69.494 -- DE

5

DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Exército o crédito especial de Cr$ 7.550.000,00, para.
o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IH, da Ccnstítujçâo, e da autorização contida no artdgu P
da Lei nv 5.715, de 18 de outubro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito especial de
Cr$ 7.550.000,00 (sete milhões. quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), para
atender despesas a segutr diecrímínadas:
Cr$ 1,00
16.00 - MINISTJj;RIG DO rornRCITO
16.01 - Ministério do Exército
16.01.11.05.1.021 - Aquíalçâo de
Residências
em Campo
Grande _ Mato Grosso
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
,.
7.550.00Q
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação crçamentáría consignada no vigente Orçamenta ao subanexo 16.00, 11 saber:
Cr$ 1,00
16.00 - MINIST1tRIO DO EXli:RCITO
16.01 - Minístérío do Exército
Projeto ~ 16.01.11.ú5.1.0'17
4.1.1.0 - Obras Públicas
".....
7.550.000
Art. 39 :Ê:sL;e Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 5 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
António Delfim Netto
Paulo dos Reis VeZloso

rcac

DECRETO N9 69.495 - DE 5
NOVEMBRO DE 1971

DE

M odi fica a Ordem Nacional do
Mérito Educativo

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 19 A Ordem Nacional do Mérito Educativo, criada pelo Decreto
nv 38.162, de 28 de outubro de 1955,
e modificada pelos Decretos números
60.055, de 12 de janeiro de 1967, e
61.265, de 1 de setembro de 19ô7, passa a vigorar de acordo com as disposições contidas neste Decreto e se
destina a galardoar
rersonalidades
nacionais e estrangeiras que Se tenham distinguido por excepcionais
serviços prestados à Educação.
Art. 29 A Ordem compreenderá
dois quadros - um efetivo e outro especial -, cada um com cinco graus:

§ 19 São os seguintes os graus e·
número das vagas respectivas:
I _ Grã-Cruz, 20;
TI - Grande Oficial, 40;
III - Comendador, CO;
IV - Oficial, 80;
V - Cavaleiro, 400.
§ 29 O quadro efetivo destina-r-se-á.
aos agraciados nacionais e o especial
às personalidades estrangeiras, êste
sem limite de vagas.
§ 39 As insígnias da Ordem, sob a
forma de Palmas, terão as suas Características descritas em Regulamento.

Art. 39 O Presidente da República será o Grão-Mestre da Ordem e o.
Ministro de Estado da Educação e
Cultura o Chanceler.
Art. 49 As nomeações e promoções
serão feitas por Decreto do Presidente da República, mediante proposta
do Ministro de Estado da Educação e'
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,Cultura, após parecer favorável do
Conselho da Ordem.
Parágrafo único. O número de
distinções conferidas não poderá exceder, anualmente, a 1/10 (um décimo) do efetivo de cada um dos graus.
Art. 59 O Conselho da Ordem compor-se-á das seguintes autoridades:
I - Ministro de Estado da Educação e Cultura;
TI presidente do Conselho Federal de Educação;
II! _ Presidente 'do Conselho de
Reitores;
IV _ Secretário-Geral do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 69 As funções de membro do
-Conselhc da Ordem não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado relevante serviço prestado à
"Nação.
Art. 79 Os integrantes do Conselho
serão, automàtícamente, membros da
Ordem, cabendo-lhes (JS seguintes
graus:
a) Ministro da Educação e Cultura - Grã-Cruz;
b) demais membros
Grande Oficial

Parágrafo umco. O Ministro de
Estado das Relações Exteriores, ao
tomar posse no cargo, será automàtdcamente admitido na Ordem, no
grau de Grã-Cruz.
A.1't. 89 A Ordem terá uma Secretaria-Executiva, a ser exercida pelo
secretário-Geral do Ministério da
Educação e CUltura.
Art. 99 As despesas com a execução do presente Decreto correrão à
conta de recursos orçamentários da
Secretaria Geral do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 10. O Ministro de Estado da
Educação e Cultura baixará. no prazo de 30 (trinta) dias, Portaria regulamentando o presente Decreto.
Art. 11. Ficam revogados os De-cretos ncs 38.162, de 28 de outubro de
1955, 60.055, de 12 de janeiro de 1967,
e 61.265, de 1 de setembro de 1967, e
demais disposições em contrário.
Art. 12. ltste De-ereto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
150(1 da Independência e 839 da
RepÚblica.
G. MÉDICI
Jarbas G, Passarinho

EMíLIO

DECRETO N9 69. 496
NOVEMBRO

~

DE 5 DE

DE 1971

Autoriza a transferência, para o patrimônio do SERPRO, do terreno
que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 195, do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo de nv 900, de 29
de setembro de 1969, decreta:
Art. 1<;1 Fica o Serviço do Pa.trtmônío da União autorizado a promover a transferência para o patrimônio
do Serviço Federal de Processamento
de Dados - SERPRO, do terreno designado por módulo a, da Quadra 601,
do setor das Grandes Arcas Norte _
SGA/Norte, em Brasília, no Distrito
Federal, com a área de 15. OOO,OOm2
(quinze mil metros quadrados), conforme elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nv 409.035, de 1970.
Art. 29 O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à construção do Centro Nacional de Processamento de Dados.
Art. 31? E' fixado o prazo de cinco
anos, a contar da data da assinatura
do contrato de transferência a ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União, para que se
concretdze a finalidade prevista no
artigo 29 dêste decreto, tornando-se
nula a transferência, independentemente de qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se
ao terreno, no todo ou em parte, vier
a ser dada destinação diversa, ou ainda, se houver inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 49 ~te Decreto entrará em
vigor na data _de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO a. MÉDICI
Antônio Delfim Netto

DEORETO N9 69,497 NOVEMBRO DE 1971

DE

5

DE

Aprova o Regulamento- para o Serviço
de Documentação-Geral da Marinha

O Presidente da Repu.. . doa, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituiçã-o, decreta:
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Art. 19

no PODER EXECUTIVO

Fica aprovado o Regula-

menta para o "Serviço de Documentação-Geral da Marinha", que com

êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da Marinha.
Art. zo ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
15C? da Independência e 839 da
República.
EIVIÍLIQ

G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
DE DOCUMENTAÇAO - GERAL DA
MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 19 O Serviço de Documentação-Geral da Marinha (SDGM) criado pelo Decreto número 479, de 17
de outubro de 1846, como Biblioteca

da Marinha recebeu a atual denomínação em decorrência da fusão com
o Museu e o Arquivo

determinada

da Marinha,

pelo Decreto número
32.273, de 18 de fevereiro de 1953 é o órgão da Marinha que tem por
finalidade os estudos, pesquisas e divulgação da História Marttíma Brasileira bem como a conservação da
dccumentaçâo pertinente e do patrimônio histórico e artístico da Marinha do Brasil.
Art. 29 Para a execução de sua
finalidade, cabe ao SDGM:
I - Reunir, classificar, pesquisar,
elaborar e publicar elementos de documentação sôbre assuntos pertinentes à Marinha ou que com ela se relacione;
II - Promover estudos e pesquisas
concernentes à história pátria, à cultura naval em geral e à história
administrativa da Marinha;
In - Manter o registro da história
marítlma do Brasil;
IV - Elaborar a biografia dos heróis e personagens ilustres da Mari ~
nha e da Pátria;
V - Editar publicações que se relactonem com os fins do SDGM e
outras que sejam ou possam ser julgadas necessárias à Marinha;

VI - Manter uma biblioteca geral;
visando o preparo científico, técníooprofissional e cultural do pessoal da
Marmha:
VII - Manter um Museu Histórico Naval e Oceanográfico;
VIII - Manter arquivos histórico e·
administrativo da Marinha;
IX - Manter um serviço fotográfico, cinematográfico e de microffl-.
magem;
X Estudar, elaborar e propor
programas comemorativos de eventos.
históricos e cívicos da Marinha.
Xl Realizar exposições, conferências, cursos especiais, e outras
atividades que visem à difusão cultura! da Marinha;
XII - Elaborar a história dos próprios nacionais do Ministério da Marinha;
XIU - Tombar o patrimônio histórico e artístico da Marinha.
XIV - Elaborar a história dos navios de guerra do Brasil.
Parágrafo único. Cabe ainda ao
SDGM executar outros serviços que
complementem os já especificados ou
sejam essenciais à sua estrutura e aoseu desenvolvimento.
CAPÍTULO l i

Da Organização

Art. 39 O SDGM é subordinadoà Diretoria de Administração da Marinha.
Parágrafo umco. O Diretor do
SDGM ficará subordinado diretamente ao Secretário-Geral da Marinha.
quando fôr de patente mais elevada
ou mais antigo que o Diretor da Diretoria de Administração da Marinha.
Art. 49 O SDGM, dirigido por um
Diretor CSDGM-Ol), auxiliado por um
Vice-Diretor (SDGM-02) e por um
Gabinete (SDGM-03), assessorado por
um Conselho Técnico (SDGM-04) epor um Conselho Econômico (SDGM05), compreende seis (6) Departamen-tos a saber:
I - Departamento de Biblioteca da
Marinha (SDGM-lO);
_
II - Departamento de Museu Naval e Oceanográríer, (SDGM-20);
III - Departamento de Arquivos da.
Marinha (SDGM-30);
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IV - Departamento de História
Marítima (SDGM-40);
V - Departamento de Publicações
e Divulgação (SDG-50);
VI - Departamento de Administração (SIJGM-60).

Parágrafo único. O SDGM dispõe
ainda de uma Secretaria (SDGM06), diretamente subordinada ao více-Diretor.
CAPÍTULO

m

Do Pessoal
Art. 5Q O SDGM dispõe do seguinte pessoal;
I -

tor'

um

(1)

Oficial-General, Dire-

ri - um (1) Oficial Superior, da
ativa, do CA, Vice-Diretor;
III seis (6) oficiais superiores,
da ativa, de qualquer Corpo ou Qua~
dro, Chefes de Departamentos;
IV - um (1) Capitão-de-Corveta,
da ativa, do CA, Assistente;
V - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, de acõrdo com a Tabela de
Lotação;
VI - praças do cPSA e do
.
CPSCFN, de acôrdo com a Tabela de
Lotação;
VII - Funcionários civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério da
Marinha. de acôrdo com a lotação
numérica respectiva;
VII! - Pessoal civil de outra origem, admitido de acôrdo com a IeglsIação em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será nomeado e designado, de acôrdo com a
legislação em vigor.
Art. 69 O Regimento Interno do
Serviço de Documentação-Geral da
Marinha preverá as funções grattü-

cadas, a fim de serem criadas na con-.

Iormídade com a legislação em vigor.
CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais
Art. 79 :H1ste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acôrdo com as normas
em vigor.
Art. 89 A Divisão do Arquivo da.
Marinha, da Secretaria-Geral da Marinha, fica transferida para o serviço de Documentação-Geral da Marinha, passando a constituir, com a sua.
atual organização, uma Divisão do seu
Departamento de Arquivos da Marinha (SDGM-30).
CAPÍTULO V

Das Disposições -rronenónas

Art. 99

O

Cargo, em

Comissão,

Símbolo 5-C, de Diretor de Divisão

de Arquivo da Marinha, continuará a.
ser exercído pelo seu atual titular,
devendo ser extinto ao vagar-se.
Art. 10. Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da.
publicação do presente Regulamento,
em Boletim do Ministério da Mari-.
nha, a secretaria-Geral da Marinha.
submeterá à apreciação do Ministro
da Marinha, de acordo com as normas em vigor, o projeto do Regimento Interno elaborado pelo Serviço de
Documentação-Geral da Marinha.
Art. 11. O Diretor do Serviço deDocumentação-Geral da Marinha fica
autorizado a baixar atos necessários
à adoção das disposições do presente
Regulamento até que seja aprovado o'
Regimento Interno. - Adalberto de:
Barros Nunes, Ministro da Marinha.

"

MICO
SDGM-OS

ICONSELHO ECONÔ~

..

I

SOGM-04i

CON SELHO TÉCNICO

I

!
:!?..§J:1t:.~9

ARQUIVOS OA MAR1NHA

DEPARTAMENTO DE

I
!
~SDGM-40

!EPARTAMENTO~ DE
HISr6RIAMARITI-

I

SDGM-02

VI C E.. DIRETgR

DIRETOR
SDGM- 01

VULGAC 0SDGM-SO

DE
PUBLlCrtfc ESEDI-

I

OE.PARTA~NTO

-

50GM-06

SECRETARIA

GABINETE
SOGM-Q3

fvtlNISTÊRIO DA MARINHA
SERViÇO DE DOCUMENTAÇÃO-GERAL DA fvtARINHA

I
DE
SO'GM-60

ADMINISTRAC O

OEPARTAMENT~

§

~

i

~

o

~
"

~

8

XVII

íNDICE

Pàçs,

Págs.

Decreto de 5 de novembro de 1971 Abre ao
Ministério de Educação e Cultura em favor da Secretaria
Geral e o Departamento de
Ensino Médio o crédito suplementar de c-s 2.140.00'0,00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
8 de novembro de 1971
146
69.487 - Decreto de 5 de novembro de 1871 - Retifica o
Decreto nv 69.3'64, de 14 de
outubro de 1971, que abre ao
Mln stérto dos Transportes, em
favor de várias Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 7.558.700,00-. Publicado no D. O. de 8 de
novembro de 1971
147
69.188 Decreto de 5 de novembro de J 971
Abre EW
Ministério da Educação e Cultura - Enti-dades Supervisionadas (Fundo Nacional de Desenvovímento da Educação) o
crédito sup'ementar de Cr$ ..
8.100.{]{lü,.,OO, para rerôrço de
dotação consignada no vigente
Orcamento , - Pr'bt-cado no
D. - O. de 8 de novembro de

Ministério da Agricultura o
crédito suplementar no valor
de Cr$ 22.899.150,00, para refôrço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 8 de novembro de 19'71
150
B9.492 Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao
Poder Judiciário, em favor do
Tribunal Federal de Recursos,
o crédito suplementar de Crg
417, HlO,OO, para refôrço de dotação consignada no vigente
Orcamento . - Publicado no
D.~O. de 8 de novembro de

69 A86 -

1971 . .
6·9'.489 Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao

147

Ministério da Educação e Cultura. em favor da 'Secretaria
de Apoio Administrativo - Entidades Supervisionadas o crédito SUPlementar de Cr$ ....
478.000,00, para refôrco de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Pub'Icado no
D. O. de 8 de novembro de
1971 . .

1971 . .

1971 . .

148

69.490 Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao
Ministério do Interior - Eutddades
Superv.síonadas, em
favor da Supertntenciênc'a do
Desenvolvimento da
Região
Centro-Oeste SUDEGO, o
crédito suplementar de Cr$ ..
545,048,00. para refõrço de dotação consignada no vigente
Orçamento.
- Pubücado no
D, O. de 8 de novembro de
1971 ..... ,.................... 149
69.491 - Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao

154

69.493 Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao
Poder Judiciário, em favor do
Tribunal Federal de Recursos,
o crédito suplementar de Crê
83.900,{){), para refôrço de dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no
D. O. de 8 de novembro de
1971
155
69.494 - Decreto de 5 de novembro de 1971
Abre ao
Ministério do Exército o crédito especial de crs 7.550,0'00,00,
para o fim que espec'fíca , Publicado no D, O. de '8 de
novembro de 1971
156
69.495 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Modifica a
Ordem Nacional do
Mérito
Educatívo.
Publicado no
D. O. de 8 de novembro de
69.496 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Autoriza a
transferência, para o patrimônio do SERPRO. do terreno
que menciona. - Publicado no
D. O. de 8 de novembro de
1971

156

157

Decreto de 5 de novembro de 1971 - Aprova o
Regulamento para o Serviço de
Documentação-Geral da Marinha. - Publicado no D. O.
de 9 e reto no de 11 de novembro de 1971
157

69.497 -

69.498 - Decreto de 5 de novembro de 19n - Restabelece
cargos extintos pelos Decretos
ns. 64.991 e 65.234, respecti-

XVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Prlqs.

vamente, de 14 de agôsto e 26
de setembro de 1969, e aproveita servidores em disponibilidade. - Publicado no D. O.
de 9 de novembro de 1971 .. ' 161
69.499 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Ação Parcquial de Assistência - AP A,
com sede em Santa Rita de
Passa Quatro, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 10 de novembro de 1971 " 161
69.500 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Cancela autorízação para funcionamento
no Brasil da 'I'he N orthern
Assurance Company Limited.
-Publicado no D. O. de 10
de novembro de 1J971 ....•... 161
69.501 - D-ecreto de 5 de novembro de 1971 - Concede auto....
rtzação a sociedade seguradora estrangeira para aumentar
o capital de suas operações no
Brasil. - Publicado no D.a.
de lQ-l1-71
161
69.502 Decreto de 5 de novembro de 1971 -" Dispõe sôbre o registro, a padronização
e inspeção de produtos vegetais e animais , inclusive os
destinados à alimentação humana, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
8.11.71
162
69.503 - Decreto de 5 de novembro de 1971 - Autoriza a
cessão de imóvel da União que
menciona, situado no Estado
de Santa Catarina. - Publicado no D. O. de lO de novembro de 1971
162
69.504 - Decreto de 8 de no",
vembro de 1971 - Autoriza a
Cessão sob a. forma de utilização gratuita, de terreno que
menciona, situado no Estado
da Guanabara. Publicado
no Dv O. de 9.11.71 ........ 163
69.505 Decreto de 8 de novembro de 1971 - Autoriza o
Serviço do
Patrimônio
da.
União a aceitar a doação dos
terrenos que menciona stuadcs
no Município do Rio Branco,
no Estado do Acre. - PubUcado no D.a. de 9.11.71 '"
163

Págs.
69.506 Decreto de 6 de novembro de 1971 - Autoriza o
Serviço
do
Patrimônio
da
União a aceitar a doação dos
terrenos que menciona, situados no Estado do Acre. - Publicado no D. a. de 9.11.71 164
69.507 Decreto de 8 de no....
vembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Escola de
Educação Física e Desportos de
Taubaté. - Publícado no D.O.
de 9.11.71
164

69.508 - Decreto de 8 de novembro de 1971 - Declara. de
utilidade pública a. Sociedade
Israelita Rio-grandense - Lar
dos Velhos, com sede em Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D. a.
de 10.11.71
164
69.509 Decreto de 8 de novembro de 1971 - Concede reconhecimento aos cursos de
graduação de Ciências (Iicenciatura de te ciclo), Matemática e Física da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Taubaté. - Publicado no D.O.
de 10.11. 71
165
69.510 - Decreto de 8 de novembro de 1971 - Concede autorização a sociedade seguradora estrangeira para incorporar o patrimônio liquido de
congênere, aumentando o capital de suas operações no Brasil,
e cancela autorização concedida para funcionamento da
incorporada. Publicado no
D. O. de 10-11-71 e retificado no de 25-11-71
165

69.511 - Decreto de 8 de novembro de 1971 - Concede reconhecimento ao Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação "Padre Anchieta", S.P.
Publicado no D. a. de 10
de novembro de 1971
165
69.512 - Decreto de 8 de novembro de 1971. Abre à
Presidência da República, em
favor do Gabinete da Presldên.,
ela. da República, o crédito suplementar de c-s 600.000,00,
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de
9.11.71
166

XIX

íNDICE

Págs.
Decreto de 8 de novembro de 1971 - Abre à Pre...
stdência da República, em fa
VaI' do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, o crédito suplementar de
.
Crs 1.285.000,00, para refôrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.Q. de 9.11.71
167
69.514 Decreto de 9 de novembro de 1971 - Dispõe sôbre
a execução de medidas de proteção materno...infantil e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 11.11.71 .' ... 168
69.515 Decreto de 9 de novembro de 1971 - Publica os
índices de atualização monetária dos salários dos últimos 2·4
(vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei nú...
mero (;.451, de 12 de junho de
1968, e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 9 de
novembro de 1971
169
Decreto de 9 de no69.516 vembro de 1971 - Exclui do
Decreto nv 67.431, de 21 de outubro de 1970 e dos relacionamentos constantes dos Anexos
I e Ir da Portaria nv 3.497-69,
do Ministério do Trabalho e
Previdência Social. os cargos e
os nomes dos servidores que
menciona.
Publicado no
D.O. de 11.11.71
169
69.517 - Decreto de 9 de novembro de 1971- Autoriza o
Serviço do Patrimônio da União
a aceitar doação do imóvel que
menciona, situado no Estado
de Goiás, e a promover a cessão de parte do mesmo à Universidade Federal de Goiás. Publicado no D. O. de 11 de
novembro de 1971
17'0
69.518 Decreto de 9 de novembro de 1971 - Aproveita,
no Ministério da Marinha, servidores em disponibilidade e dá
outras providências. - Publicado no D.Q. de 10.11.71 ... 170
69.519 Decreto de 9 de novembro de 1971 - Autoriza a
cessão de terreno da União Federal que menciona, situado no
Estado de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de 11 de novembro de 1971
171
69.513 -

Págs.
Decreto de 9 de no....
vembro de 1971 - Aproveita no
Ministério da Marinha servidores em disponibilidade e dá outras providências. Publicado no D.a. de 10.11.71 ..• 171
69.521 Decreto de 9 de novembro de 1971 - Modifica o
Decreto n? 66.549, de 11 de
maio de 1970 e dá outras providências. - Publicado no D.
O. de 11.11.71
172

69.520 -

Decreto de 9 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação; imóveis situados nas Ilhas de Guaraparí e
em parte da Ilha Cananéia, no
litoral do Estado de São Paulo
- Publicado no D. Q. de 11
de novembro de 1971 ......•

69.522 -

173

Decreto de 9 de novembro de 1971 - Redistribui,
com o respectivo ocupante, para
o Quadro de Pessoal - Parte
Especial do Ministério da
Indústria e do Comércio ~
MIC - cargo originário do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 11.11.71 ...........• 174

69.523 -

Decreto de 9 de novembro de 1971 - Torna sem
efeito redistribuição de cargo,
com a respectiva ocupante, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, e dá ou....
tras providências. - publicado
no D.O. de 11.11.71
174

69 .524 -

Decreto de 9 de novembro de 1971 - Altera a redação do artigo 4" do Decreto
nv 63.324, de 30 de setembro
de 1968. - Publicado no D.O.
de 11.11.71 ................• 174

69.525 -

Decreto de 9 de novembro de 1971 - Redistribui,
com os respectivos ocupantes,'
cargos do Ministério do Trabalho e Previdência Social para
o Instituto Nacional da Previdência Social, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 11.11.71
175

69.526 -

Decreto de 9 de no....
vembro de 1971 - Redistribui,
com o respectivo ocupante,. pa-

69.527 -

xx

ATOS

D'J

PODER

Páçe,

ra o. Quanro do Pessoal -

Par-

te Especial - do Ministério da
Saúde, cargo originário do extint-o Lloyd Brasileiro - Patrtmônlo Nacional e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 11.11.71

69.528 -

175

Decreto de 9 de no-

vembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, os ímóveís si ....
tua dos na Rua Senador Pompeu TIS. 111, 113, 123 e 125, Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, necessários
à ampliação da Estação Terminal de Multiplex e Centro de

Comutação Nacional e Interna-

cional na Cidade do Rio de Janeiro, integrante do Sistema
Nacional de Telecomunicações,
a cargo da. Emprêsa Brasileira
de 'I'elecomuntcacões EMBRATEL. - Publicado no D.
O. de 11.11.71
176
69.529 - Decreto de 9 de novembro de 1971 Autoriza o
functonamentc do Curso de
Ciências - Lícenctatura de I?
ciclo da Faculdade de Filosofia, Clênctaa e Letras "Santa
Marcelina", em Muriaé - Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1971
177
69.530 - Decreto de 10 de novembro de 1971 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Vargtnha, da Fundação Universidade do Sul de Minas. Publicado no D. O. de 11 de
novembro de 1971
177
69.531 - Decreto de 10 de novembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Barra Mansa, R.J. - Publicado no D.a. de 11.11.71
69.532 - Decreto de 10 de novembro de 1971 Olassíflca
cargos em comissão e funções
gratificadas, transforma cargos em comissão em funções
gratificadas e funções gratificadas em cargos em comissão
no Quadro de Pessoal - Parte
Permanente
do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e dá outras pro-

177

ExECUTIVO

Pág3.

vidêncías.
Publicado no
D. O. de 11-11-71
69.533 - Decreto de 10 de novembro de 1971 I Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
terra destinada à construção
da estação telefônica, em Vila
Guaram, Bairro de Vila Prudente. Mcnícípío de São Paulo,
no Estado de São Paulo.
Publicado no D.a. de 11 de
novembro de 1971
.
69.534 - Decreto de 11 de novembro de 1971 - Altera dispositivos do Regulamento para
a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. Publicados no D.
O. de 16.11.71
69.535 - Decreto de 11 de novembro d-e 1971 ~ Concede reconhecimento aos Cursos de
Economia. e de Admlnistracãc
da Faculdade de Ciências Eéo~
nômícas da Universidade de
Uberlândia. Publicado no
D. o. de 12.11.71
69. 536 - Decreto de 11 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Lar da Menina, com sede em Tubarão,
Estado de Santa Catarina. Publicado no D. a. de 12 de
novembro de 1971
69.537 - Decreto de 12 de novembro de 1971 - Retifica o
Decreto nv 63.496, de 30 de
outubro de 1968. - Publicado
no D.O. de 16.11.71
69.538 - Decreto de 16 de novembro de 1971 - Reconhece o
Curso de Ciências - Ltcenclatura de 1ÇI ciclo, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Santos _ da. Sociedade Visconde de São Leopoldo.
Publícedo no D.a. de 17 de
novembro de 1971
69.539 - Decreto de 16 de novembro de 1971 - Actoriza o
funcionamento da 'Escola Superior Integrada de Educação Fisica e Prática Desportiva de
Guarulhos I S. P. - Publicado no D.a. de 17.11.71 ....
69.540 - Decreto de 16 de novembro de 1971 ~ Retifica os
Decretos números 51.350, de
23 de novembro de 1961, 65.676.

178

179

181

182

182

183

183

183

ATOS DO
DECRETO N9 69.498 -

)E 5 DL

NOVEMBRO DE _971

Pestabeteee
-- eretos n 9s
-namente,
setembro
'i'{

cargos extintos pelos

oe-

64.991 e 65.234, resuec u-

de 14 de acosto e :26 ae
de 1969, e Cl])';'ovf!;ia serem disponibllidarle.

o Presidente da República, usando
d2 atrrbuíçác que lhe confere o artigc 81, itens III e VIII, da Consuíuucao, e tendo em vista o que consta
d. Processo nv 5.762- 71, «c DepartR~eLt0 Administrativo do Pessoal ci,
vu, Decreta:
Art. 1'1 Ficam restabelecidos dois
cargos de Ftscal de Comercialização
de Café. P-L509.12.A. que íntcg rnvam o Quadro de Pessoal do Inetituto 'grasílelro do Café cr . B. C.). eOl1Stautes das relações anexas aos De ...
eretos nos 64.991 e 65. 234, respectívament.., de 14 de agôsto e 2G de se,
ten.bro de 1969.
Art. 29 São aproveitados nos cargos referidos no artigo anterior, Jor ...
F;ê- dE' Souza e Edgar Ferreira .rordão,
seus ex-ocupantes, colocados em rüs»ontnllídade pelas Portarias nv 272,
de 25 de agôsto de 1969, e a/nv, de 3
de outubro. também de 1969, publicadas no Diários Oficiais de 2 de setcmbr ' e de 10 de outubro de 1969.
Art. 39 1!:ste Decreto entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogadas a- disposições em contrário.
Brastlía, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83 ll da
República.
F..r.lILIC G. MÉDICI
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
DECRETO N9 69.498 NOVEMBRO

DE
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Declara de utilzdade cuoucc a Ação
Paroquuü ce AssistenCIa
A PA,
com seae em Santa Rlta ie passa
Quatro, Estacto de I:>âo Pauto.

combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de ma o ce 1961.
a Ação Paroquial de Asststencia
APA, com sede em Santa tctta de
Passa Quatro, Estado de SEtO Paulo.
Art. 29 :Éste Decreto entrar
em
vigor na data de sua puouca çâo,
revogadas as disposições em contrário.
à

Brasília, 5 de novembro de 197J;
1509 aa Independência e 83\l da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaia
DECRETO N9 69.500 !'<OVEMBRO

DE 5 DE

DE 1971

Cancela autorização para funcionamento no Brasil da The »oruierii
Assurance Company Limited.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíçáo, decreta:
Al't. 19 Ficam canceladas a autorização para funcionamento no Brasil e a respectiva Carta-Patente con ..
cedidas à The Northern
Assurance
Company Límtted, com sede em Londres, Inglaterra, conforme .tenberaç â o de
sua Diretoria, em reumâo de
23 de dezembro de 1970.
Art. 29 úste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em eontrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e SSll da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI
1l'1u1 cus Vimctus Pratini de
Moraes
DECRETO N9 69.501 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1971

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição e
atendendo ao que consta do processo
MJ. 25.502. de 1970. decreta:

Concede autorização a Sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

Art. III E' declarada de utilidade
pública. nos termos do artigo 19 da
Lei ns 91, de 28 de agôsto de 1935,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíçau, decreta:
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Art. 19 E' concedida autorização à
Fíremen's Jnsurance Company of
Newark, com sede em New Jersey,
Estados Unidos da América

te

Nor-

(ia

autorizada a funcionar no Pais

p~lo Decrete nv 25.294, de 2 ele agos-

to de 1948. para aumentar o capital
destinado às suas operações ne seguro no Brasil, de Ct'S 350.UOOOO (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros) para Crê 1. 000. 000.0f} (um milha o de

cruzeiros) , conforme resoluoáo da
Casa Matriz, em reuníâo de 19 de setembro de 1970.

Art. 29 ãste Decreto entravá em
vigor na data de sua pubncaçâo,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasilla, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência
República.

e

83<;1

da

EMíLIO G. MÉDICI

L. F. C2Tne Lima
F. Rocha Lagôa

DECRETO

N9 69.503 -

NOVEMBRO DE

EMíLIO G. MÉDICI

DE 5 DE

1971

Autoriza a cessão de imóvel da
União que menciona, situado no
Estado de Santa Catarina.

Marcu s Vinicius Pratinf de
Moraes

DECRETO N° 69.502 - DE 5
NOVEMBRO DE 1971

prescrições estabelecidas sõbre ~ defesa da saúde individual e coletiva.
Art. 4° Os Ministérios c- Saúde e
da Agricultura poderão efetuar delegações para o desempenho de atribuições relacionadas com o disposto
neste Decreto.
Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
BrasiJia, 5 de novembro de 1971;
150 0 da Independência e 83<' da
Repu blíca..

DE

sôore o registro, a padronizae a inspeção de produtos vege-·
iazs e animais, inclusive os destina-

Dispõe
çào

dos à alimentação humana, e dá
ouiras providências.
C) Presidente da República. usando
da atríbuíçâo que lhe confere o utigo 81, item V, da Constituição, .tcereta:
Art. 1° Compete ao Ministério da
Agricultura o registro, a padronízaçâo
e a inspeção de produtos vegetais e
animais, inclusive na fase de sua 1;;dustrtalízdçào, em consonância com
os objetivos da politica de desenvolvimento agroindustrial.
Art. 2" Tratando-se de produtos vegetais e animais, m natura ou mrtustrializados, destinados à alimentação
humana, a inspeção a cargo do Ministério da Agricultura observará
também as prescrições esta belecidas
pelo Ministério da Saúde. quanto aos
aspectos de defesa da saúde, individual ou coletiva.
Art. 3° Cabe ao Ministério da Saúde Impedir a distribuição ao consumo
de produtos alimentares em cuja elaboração não se tenham observado as

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constltutçac e
tendo em vista o art'gc 1Q do Decreto-lei nc 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Prefeitura Municipal de ttarat, de
imóvel de propriedade da União Federal, constdtutdo de prédio em construção e terreno com área de 1. 796,60
m2 (um mil, setecentos e noventa e
seis metros quadrados e sessenta uec.metros quadrados>, situado entre as
Avenidas Cel . mugên-o Müller e República Argentina, Rua cônego rO
maz Fontes e rua projetada, em ltajaa, no Estado de Santa Catarina de
acôrôo com os elementos u-cntcos
constantes do processo prctccollzado
TIO Ministério da Fazenda sob o número 9.393, de 1971.
Art. 29 A cessionária obrigar-se-á
a ultimar a construção do prédio, a
utilizá-lo em serviços púbífcos e a
reservar à União Federal 400,lO m2
(quatrocentos metros quadractoa) de
área construída, dest'riarta a instalação da Agência da Receita Federal
em Itajaí .
Art. 39 A cessão tornar-se-á nula,
independentemente de ato <>sv~>.ela.l,
sem direito a qualquer índenízaçao,
M
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inclusive por benfeitorias, se fô!.· dada ao imóvel, no todo ou em parte,
destinação diversa ou se não forem
concluídas as obras no prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da
assinatura do contrato de cessão a
ser lavrado em livro própro do Serviço do Patrimônio da Uníao.
Art. 4r;> nstc Decreto entrara em
vigor na data de sua publícacâo,
revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 5 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio DelJ.m Netto

DECRETO N.'" 69.504 -

DE 8 DE

NOVEMBRO DE 1971

mado a 12 de maio de 1967, entre o
Ministério do Exército e a Superintendência de Urbanização e Saneamento - SURSAN.
Art. 3.° A cessão oro. autorizada efetivar-se-á mediante têrmo lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrrmômo da União e tornar-se-a nula, .em
direito a qualquer indenização, ínclusive por benfeitorias realizadas, se ao
terreno, no todo ou em parte, vier a
ser dada utilização diversa. ou ainda
se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 4.° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. Tevogadas as disposições em contrário,
Brasília, 8 de novembro de .J.Yi1'
150." da Independêneía e 83.° cl~
República.
EMÍLIO G.

Autoriza a cessão sob a forma de -aülização gratuzta, de terreno que
menciona, . situado no Estado da
Guanabara,

MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO N.'" 09.505 -

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item rrr, da Constituição e
tendo em vista o artigo 1." do Decreto-lei n.v 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. L" Fica autorizada a cessão.
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado da Guanabara, da área de ..
73.143,20m2 (setenta e três mu, cento
e Quarenta e três rr-etros quadrados
e vinte decímetros quartrados) , nesmembruda de área m uot. de p1'o13,I(:
da de da União Federal, .iur'icHei,flR'·
da ao Ministério du Exército situada
na Rua Nazare. esquina da Rua Sargento Pinheiro, em Deodoro, c.stado
ca Guanabara, de acôrdo com :)5 p.l"lmentes constantes do oror-esso nrot Jcolízado no Mímstérfo da Fazenda
sob o n'' i/9. 808, de 1969.
Art. 2.° O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina
CO'1Struçào. no prazo de dois anos contados da data da assinatura do L;Jntrato de cessão, de estação de tratamento de esgotos para atender a lila
Müítar. Campo dos Afonsos, Magalhães Bastos, parte de Realengo e JUtras regiões circunvizinhas e à manutenção da rêde de esgotos da vHa
Militar, nos têrmcs do convênio nrà

DE

8 DE

nOVEMBRO DE 1971

Autoriza () Serviço do Patrimônio da
União a »ceuor a doação dos terrenns que menciona. situados no
Município do Rio Branco, no Estado do Acre.
O Presidente da República, UJ::.\~rc:.o
da atribuição que lhe confere o a~
tigo 81. item TU, da Constituícão e
de acôrdo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1." Fíca o Serviço do . . . . atrtmômo da União autorizado a aceita.. - a
doação que, de acordo corà cs c.eía
Muntcípais n.ss 56 e 57, de l,± e JUnho de 1!J67, a Prefeitura Municipal,
de Rio Branco, no .sstado :0 Acre,
fêz a União Federal, dos terrenos SItuados na Travessa Coronel ... andaoe na Avenida das Naçoes Unidas. '\a~
queíe Municipío, de acordo ( n l os
elementos constantes do processo prvtocolizado no Ministério da .J. azenda
sob o n." 159,660, de HJ67,
Art. 2." Os terrenos referidos no artigo anterior se destinam '3, .onstrução de casas para oficiais e sargentos
da 4.a Cía.. de Fronteira da 8." .e-egtâo
Militar.
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Art. 3.° ltste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em co-trártc .
Brasília, 8 de novembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO

G.

MEDiCI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO N.o 69.506 -

DE

8

DE

NOVEMBRO DE 1971

Autoriza o Serviço do Patrímõnio da
União a aceitar a doação dos 'ler-

renos que menciona, situados no
Estado do Acre.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
de acôrdo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimô-

nío da União autorizado a aceitar a
doação que, de acôrdo com a I i número 106, de 7 de junho de 1967, o
Estado do Acre fêz à união Federal,
dos terrenos, lotes n.vs 13 e 14, situados no antigo Seringal Bela Flor. na
Vila gpítácto. Município de Brasuéía,
Estado do Acre, de acôrdo com os elr ~
mentes constantes do processo prctocolizado no Mtnístérío da Fazenda sob
o n." 158.903, de 1967.
Art. 2.° Os terrenos referidos LO artigo anterior se destinam à Instalação do 10.0 Pelotão de Fronteira c a
construção de vilas para oficiais e sergentes do Ministério do Exército.
Art. 3.° mste Decreto entrara em
vigor na -data de sua publicação, t evogadas ~s disposições em contrárto.
Brasüla, 8 de novembro de 1971;
150.° da Independência e 83." da

República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO N'? 69.507 NOVEMBRO

DE 8 DE

DE 1971

Autoriza o funcionamento da Esco~
la de Educação Fisica e Desportos
de Taubaté.

O Presidente da República usando
-da atribuição que lhe confere o arti-

EXECUTIVO

go 81, item TIr, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei númeIa 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo CFE
132-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcíonamento da Escola de Educação Fisica e Desportos de Taubaté, mantida pela Sociedade 'I'aubateana de
Ensino, sediada na cidade de Taubaté,
no Estado de São Paulo,
Art. 29 âiste Decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as dispcsiçôes em contrário,
Brasília, 8 de novembro de 1971;
da Independência e 83'? da
República.
150'?

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69, iJ08 . - DE

a

DE

NOVEMBRO DE :!.971

Declara de utilidade púbt,;,~,t a. Sociedade Israelita tuo-arameenee - Lor
dos Velhos, com sede em: t'órto Alegre, Estado do Rio Gr'Xnf1,3 ao Sul.

O Presidente da Repúbltr-a, usando da atribuição que lne contere o
artigo 81, item IH, ia Constttulçâo
e atendendo ao que consta do Processo M. J, 50,140, de ';}fj9, decreta:
art. 1° É declarada de uttlídaóe
pública, nos têrmos 00 ar.ig'J 1° da
Lei 91, de 28 de agôsto da 1q~-), combinado com o artigo I" da Regulamento aprovado pelo Decrat, D1.1me1'0 50,517, de 2 de maio -te 19M a Sociedade Israelita Río-gran tenso
Lar dos Velhos, com .eue em Pârto
Alegre. Estado do Rio GLande do Sul ,
Art. 2° Este Decrete en'a-a-á em
vigor na data de sua oubttiação, revogadas as disposições em f',-,l,f,ráTiú.
Brasília, 8 de novembro
150° da Independência f!
República.
EMÍLIO G.

MtDICI

Alfredo Bu""i4

ct-; Hlí'l;
810

da
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DECRETO N° 69.509 -

DE

8

DE

NOVEMBRO IJE H71

Concede reconhecimento ao;,; czz-sos
de graduação de Ciências -ucencíoturc de 1° ciclo), Matemáii~tl e' f'tsica da Faculdade '13 ruoeona,
Ciências e Letras se Tau}yr;t;;

O Presidente da República, usando
da atribuição que the confere c artigo 81, item IH, da etonsttttnção,
tendo em vista o disposto nc artigo
15 da Lei número 4.:)24. dt;. '.;W de dezembro de 1961 e no artdgc 'H da í.e:
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n- 842 de 9
de setembro de 1969 e 'en.to em vista
o que consta do Processo n- 2b~. !:l15
de 1971, do Ministério da re-tuceçãc e
cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de eraduaçâo de
Ciências (licenciatura de ~o cictor.
Matemática e Física \'a .tI'a.cUldad'~ de
Filosofia, Ciências e cetras de I'aubate, sediada na cidade de Faubate,
no Estado de São Paulo.
Art. 2° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua oubü-taçao. revogadas as disposições em c.intrár!o ,
Brasília, 8 de novembro
150" da Independência e
República.

O~

83°

1971;
da

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.510 -- nz 8 DEi
NOVEMBRO DE 1971
Concede autorização a sociedade seguradora estrangeira para zucornorar o patrimônio équiao de concénere, aumentando o Cfz-'Oita~ de S?WS
operações no Brasil, e cun~0ia au torização concedida para tuncumamento da incorporada.

Paul Fire and Marlne Ineurance
Ccmpany, com sede -em Bainu Paul,
Estados Unidos da América «o Norte.
autorizada a funcionar no Pais pelo
Decreto n'' 43.730, de 21 de mato de
1958, e elevar, em conseqüência, o
capital destinado as s.ias operações
de seguros em terruóno nacional de
Cr$ 1.575.928,48 (um -rnlhãc quinhentos e setenta e r-ínco mil novecentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta e oito centavos) para
.
Cr$ 2.809.599,92 (dois roi I n6~'3, ottocentos e nove mil, .ruínne.i-os Ec noventa e nove cruzeiros ~ no-tenta e
dois centavos), conforme denb-raçav
do Conselho de Diretores ca sccíedade incorporada em reunião de 22
de setembro de 1970 e r~o \,;on6e1110 de
Diretores da sociedade Incorporadora em reunião de ~<J de outubro
de 1970.

Art. 2° Ficam cancela-las a autorização para funclonamsnco D< Brasil e a respectiva Carta-Patente,
concedida à st. Paul Fire and Ma~
rtnc Insurance Companç, a partir
da data da publicação, n-. Dió.::io Uficial da União, da certldão de arquivamento, no órgão de Regtscro do Comércio, dos atos referentes à Incorporação do patrimônio líquido referido
no artigo anterior.
Art. 3° A sociedade incorporadora
sucederá à incorporada em todos os
direitos e obrigações.
Art. 4° esta Decreto entrará em
vigor na data de sua puhücaçâo, revogadas as dísposlções "l~T' c.mtrãno.
Brasília, 8 de novem oro dI'; 1971;
1500 da Independência e 83° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Praiini de
Moraes

DECRETO

NQ

69.511 - DE
1971

8 DE

NOVEMBRO DE

O Presidente da Repúbüea, t-sando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da consnt-ncão, deereta·

Concede reconhecimento ao Curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação "Padre Anchieta", SP.

Art. 1° lt concedida autorfzaçãc a
The Home Insurance Oomp a.ry. com
sede em Nova Iorque, ~3t-,Rdos Unidos
da América do Norte, <-~ut,"~zadC' a
funcionar no Pais pelo 1J"l':~·W,O número 14.549, de 16 de dezembro de 1920,
para incorporar o patrtmómo 'iqtnoo
da representação, no Brasil, da St.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acôruo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 2H de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
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vista o que consta do Processo CFE
nc 62-71, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. I'} E' concedido reconhecimento no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação "Padre Anchieta".

Art.

aste Decreto entrará em

Brasília, 8 de novembro de t971;
1509 da Independência e 839 da
República.

mantida pela Assoelaçâo Padre An-

EMÍLIO

chieta de Ensino, sediada em Juntnaf
Estaco de São Paulo.
DECRETO N9 69.512 -

2Q

vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcslçôes em contrá.no.

G. MÉDICI

Jarbas G. Passar'Jnho

m.: 8

DE

NOVEMBRO DE 1971

A.ore à. Presidência da RepilNicCi, em favor do Gabmete da Preeuiência da
República, o créfiito SU1Jlem c~ntar de Cr:;> 600.000,00, para reforço l1e
dotações cnnsiçno.das no mçente Orçamento,

o Presidente da Repúbl'ca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artdgo Cc
da Lei nc 5.628, da 1 ue dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete
da Presidência ca República. o crédito suplementar no valor de ..... , ..
Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), para refôrçc de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 11.00, a saber:
11.00
11.01
11.01.01.04.2.001
3.1.1.0
3.1.1.1
01

--

02 -

3.1.1.2 02 -

3.1.2.0 3.1.3.0 3.1.3.2 -

PRE-STDllNCIA DA REPúBLICA
Gabinete da Prestdêncía da Repúbltca
Assessoria Presidencial
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas
Despesas Variáveis
Pessoal Militar
Despesas vanavers . .
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
T O T A L

o-s

.

.

.

1,00

24.0r.o
10.000
60.300

.

450.0UO

.

50.00ü
600.000

Att. 29 Os recursos nccessártos à execução deste Decreto deco-r-o-ao
cotações orçamentárias consignadas no vigente
de anulação parcial de
Orçamento ao subanexo 11.00. a saber:
11.00 - PRESID~NCIA DA REPúBLICA
11.01 - Gabinete da Presidência da República
Atividade - 11.01.01.04.2.001
3.1.5 O - Despesas de Exercícios Anteriores
lO\). C:.W
Projeto -- 11.01.01.04.1.001
4, L 3. O - Equipamentos e Instalações
200.001]
Projeto -- 11.01.01.04.1.003
3.1.3.0 ---: Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - outros S€lV1ÇOS de Terceiros...........
:~I.'O ü~<J
600. lH.J0

Art. 39

~st('

Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 da novembro de 1971; 1509 da Independência e 83'/ da
Repúbhca .
EMíLIO G

MtDICI

Antônio Delfim Netto
soao Paulo dos Rels
João LeiUto de Abreu

veucso

ATOS DO PoDER

DECRETO NQ 69.513 -

167

ExEcuTIvo

DE 8 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre. à Preeiâéncui da Retnü/uca, em favor do Departamento Adminis-trativo
do Pessoal Civtl o crédito suplementar de Cr'S 1.285.000,(}O, para t etórC011S7Qí'1O-das no 'vigente Orçamento.

ço de dotações

o Presidente da Ré-pública, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item ~IL da Const.tuiçâc, e da autorização contida no art.igu so
da Lei nc 5.628, de 1Q de dezembro de 1970, decreta:
Art. jc Fica aberto à Presídênc'a da Repúblíca, em favor do Deparfame!lto Aommtstrattvo do Pesecat Civil. o crédito suplementar no valor «e
Cr$ 1.285.000,00 (Um rmlhào, duzentos e oitenta e cinco mil cruzd":'0~',
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas 3,-0 subanexo 11.lIO, a

saber:

eis

11.00 - PRESIDEN:;IA DA REPúBLICA
11.11 - Departamento Admmístratlvo do Pessoal
Civil
1l.11.C1.01. 2.013 - Coordenacãc do Sistema de Pessoal
3.1.1.0 - Pessoal .
3.1.1.1 - Pessoal CiVil
01 - Venc.mentor f' Vantagens Fixas ..... , ..
3.1.3. O -- Serviços de 'Terceiros
3.1.3.2 - Outros êervicos de 'rerceiros
.
3_1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previ-

1,00

'00.000
200,000

200.000

dêncía SaCIa:

3.2.3.3 11.11.01.01.1.Q13 -

3.1.3. O 3.1 3.2 11.11.01.01.1.015 4.1.3.0 11.11. 01. 03.2.018 3.1.3.0 -

3.1.3,1 -

Balano-Famnia . .
.
Adaptação elo Edifício-Sede e Melhoria
das rnstatacres do Departamento
Serviços de 'I'erceíros
Outros õervíços de Terceiros
.
Mecantzação e Reequípamentc do Departamento
Equipamentos e Instalações
.
Cursos ele I'reínamento em Serviços
Serviços de Terceiras
Remuneração de Serviços Pessoais ....

30.000

550.0GO

35.000
70.0CO

TOTAL
1. 285.000
Art. 29 Os recursos necessanos à execucâo dêste Decreto decorrerão
dotações orçamentárias consignadas no vigente
de anulação parcial de
Orçamento ao subanexo 11.00. a saber:

crs i.nn

11.00 11.11 Atividade 3.1.3.0 3,1.3 1 .Atividade -3 .1.:~. O 3.1.3.1 .àtívídade -

3.1.3. O 3.1.3.1 .Atividade 3. 1.3 ,O 3.1.3.1 3.1.3.2 -

PRESIDli:NCIA DA REPUBLICA
Departamento Administrativo do Pessoal
Civil
11.11. 01. 01. 2 _U13
Serviços de Terceiros
Remuneracâc de Serviços pessoais
11.1] .01.01.2.014
Serviços dB Terceiros
Remuneraçãc de Serviços Pessoais
11.11. Gl. 01. 2,015
serviços de Terceiros
Remuneraçac ue Serviços Pesscaís .....
11.11.01.02.2.016
Serviços dI" Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoaís .....
ou-ros Serviços de 'rerccrrce ...•.•.....

710,0(1)

50.000
280 WO
45.000
45.0CJ
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Atividade
3.1.2.0
Projeto
4.1.3.0
4.1.4.Q

-

EXElT

rrvo

11.11.01.03.2.017
Material. de Consumo
11.11. 01. 03.1. 017
Equipamentos e Instalações
Material Permanente . .

TOTAL

,

.

55.0CG

.
.

75.JOO
25.000
1.285.ao~

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçáo.

revogadas as disposições em ccntràrto.
Brasília, 8 de novembro de 1971; 1509 da Independência e fi3 9 da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69.514 -

DE 9 DE

NOVEMBRO DE 1971

Dispõe sôbre a execução de medidas
de proteção materno-infantil e dá

outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Compete ao Ministério da
Saúde planejar, orientar, coordenar,
controlar e, quando julgar necessário, executar as atividades relativas à
proteção materno-infantil, integradas
na Política Nacional de Saúde.
Art. 29 As medidas de proteção
materno-infantil terão como objetivos prtncípaia:
I - Assistência à gestante, à nutriz
e aos lactentes;
II - Proteção à criança em idade
pré-escolar:
1II - Proteção à criança em idade
escolar.
§ 19 As medidas de que trata este
artigo visarão, de
preferência,
à
criança nas populações de mais baixa renda, especialmente nas zonas e
regiões menos desenvolvidas,
§ 29 As atividades relacionadas com
a proteção prevista no item IH dêste
artigo serão definidas e reguladas em
ato conjunto dos Ministros da Baúde e da Educação e Cultura.
Art. 39 As atividades de que trata
êste Decreto executar-se-ãc, preferencialmente, de maneira descentralizada e sob a forma de integração
de serviços, mediante convemos nr-

mados pelo Mlnístérto da Saúde com
Estados, Municípios e entidades do
setor privado.
Parágrafo único. A Legião Brasileira de Assistência dará prioridade
às medidas de proteção materno-infantil.
Art. 49 Os programas <te proteção
materno-infantil poderão ser custeados mediante recursos federais, estaduais e municipais, bem como de
origem privada,
Art. 5Q A entrega ae recursos de
origem federal aos Estados e Municípios, para aplicação em programas
relacionados com as atividades a que
se refere êste Decreto, ficara condicionada à prévia vinculação de recursos próprios, na proporção que se
estabelecer. em convênio na forma no
artigo 311.
Parágrafo único. Poderá ser uunzada, para o fim previsto neste artigo, parcela das quotas dos respecttvos Fundos de Partdcípaçao deatmada à Saúde.
Art. 69 Os recursos federaIs p,HJ.vententes dos convênios referidos no
artago 3Q serão depositados no Banco do Brasil S. A., em conta especial do Fundo Nacional de Saúde para aplicação conforme programa estabelecido pelo Ministro da Saúde.
Art. 79 O Ministério da Saúde el:5tabelecerà:
I - As diretrizes gerais a serem
observadas nos programas de proteCão materno-infantil;
II - As modalidades de assistências prioritárias;
UI - As zonas e regiões príorttarias, nas áreas urbanas e rurais, e as
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classes de renda a serem preferencialmente atendidas; e
IV - As normas disciplinadoras
da orientação, coordenação, contrôte e execução das atividades relativas a proteção materno-infantil.
Art. 8Çl zste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICL
Jarbas G. Passarinho

F. Rocha Lagôa

DECRETO N" 69.515 NOVEMBRO DE 1971

DE

9

DE

Pubtscà os indices de atualizacáo monetária dos eouiríoe dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n" 5 .451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências. '

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o :Htígo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2° do
artigo 1° da Lei n- 5.451, de 12 de
Junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2° do artigo :..0 da
Lei n'' 5.451, de 12 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os acôrdos coletivos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de novembro de
1971.
Mês - Coeficiente
Novembro de t969
Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Fe 'eretro de 197G
Março de 1970
Abril de 1970
Maio de 1970 ............•.
Junho de 1970
Julno de 1970
Agôstc de 197n
Setembro de 1970 .......•.
Outubro d- 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970

1,46
1,44
1,42
1,;19

1,37
1,34
1,33
1,31
1,28
1,26
1,23
1,21
1,19
1,18
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Janeiro de 1971
1,17
Fevereiro de 197::..
1,14
Março de 1971
1,13
Abl'i} de 1971 ,.............
1,11
Maio de 1...71 ,.............
1,10
.Junho de 1971
1,08
Julho de 197).
1,06
Agôstc de 19n
1,04
Setembro de ~.971 ......••••
1,03
Outubro de 1971
1,01
Parágrafo único. O salário real
médio a ser re-cnstituído será a média arttmétics dos valôres obtidos pela aprícação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2° ~ste Decrete entrará em vigor na data. de sua ~blicação, revogadas as disposições. em contrário.
Brasília, 9 de novem rro de 1971-,
150" da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
DECRETO NÇI 69. 516 ~ DE 9 DJi
NOVEMBRO DE 1971

Exclui do Decreto n9 67.431, de 21
de outubro de 1970, e dos relacionamentos constantes dos Anexos 1
e 11 da Portaria nÇl 3.497-69, do Mtnistério do Trabalho e Preinâêncui
Social, os cargos e os nomes dos
servidores que menciona.

O Presidente' da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista o que consta do
processo nc MTPS-132.661-71,
decreta:
Art. 19 Ficam excluídos dos Anexos I e II do Decreto nv 67.431, de
21 de outubro de 1970, publicado no
Diário Oficial de 23 subseqüente, 05
cargos e os nomes dos servidores a
seguir indicados:
a) 3 Escriturários, código
AF-202.IOB:
1) Dalva Alvarenga
2) Hélvía de
Miranda Carvalho
Guimarães
3) Maria da Conceição Mello Machado
b) 1 Escriturário, código
AF-202.8A:
Newton Pereira
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c) 4 Escreventes-datilógra.fos, código
AF-204.7:
11 Atursío Gomes da Silva
2) Maria Anunciada Bastos Slmóea
~) Maria José
Koun de Almeida
Castro
4; Maria de Lourdes Neves Vidal

Art. 29 Os cargos e servidores mencionados no artigo anterior ücam.
igualmente, excluídos do relaciona
menta constantes dos Anexos 1 e 11
da Portaria nv 3.497, de 29 de agosto
de 1969, do Ministro do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 39 ~ste Decreto entrara em
vigor na data da sua publtcaçao, re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 de novembro de 1\;171;
I50'! da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Julio Barata

DECRETO NQ 69.517 -

DE !J DE

NOVEMBRO DE 1971

Autoriza o Serviço do Património lta
União a aceitar doaçâo do imóvel
que menclOna, situaao no Estaao

ae Goiei,s, e a promover a cessão ae
parte do mesmo à Universidade Federal de Gotas.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item LII, da Constituição, e
de acôrdo com os artigos 1. 165 e
1.180, do Código Civil e o disposto
no artigo 19 do Decreto-lei nc 178,
de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.

19 Fica o Serviço do Patrt-

morno da União autortzadc a acei-

tar a doação que o Estado de Golas
Iêz à União Federal, de uma. gteoa
de terras com 21,01 alqueires geométricos, situada na fazenda "Samambaia" ou "Retiro e Samambaia.", no
Município de
Goiânia,
Estado de
Goiás, nos têrmos das Leis Estaduare

numeras

1.012 e-1.040, respectiva-

mente de 3 e 14 de dezembro rlP (h4,
do Decreto-lei Estadual nv 31, de 12 de
agôsto de 1969 e demais elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 1.140, de 1969.
Art. 2Q Do imóvel a que se refere
o artigo anterior será desmembrada
uma área de 18,01 alqueires geomé-

trtcos e autorizada a cessão da mesma, com as benfeitorias existentes à
Umversidade Federal de Golas, para
utilização especifica pela Escola ue
Agronomia e Veterinária, tornandose nula a cessão, sem direito a quatquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao Imóvel-vier
a ser dada, no todo ou em parte,
utilização diversa, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula ao
contrato a ser lavrado em livro proprio do Serviço do Património da
União.
Art. 39 E' esti pulado o prazo de
dois (2) anos a contar da data da
assinatura do contrato para que se
cumpram os objetivos da presente
cessão.
Art. 49 1l:ste Decreto entrará em Vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÊDICl

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Paesarmno

DECRETO NQ 69;518 -

DE II DE

NOVEMBRO DE 1971
Aproveita, no Ministério da Marinha,
servidores em disponibilidatle e dá
outras prcoiâências,

o Presidente da República, usando
das atribuições que
lhe contere o
artigo 81, item IIl, da Oonsttuíçao,
e tendo em vista que ao caso e de
aplicar-se, por analogia, o disposto
no artigo 99, ~ 29, do
Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 19ô7,
decreta:
.
Art. 19 Ficam aproveitados
no
cargo de Motorista, código .. , ...
CT-401.3-A, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do
Mlntstérío
da Marinha, os seguintes serviuores
disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a)
Adílio de Almeida e Júnc Simões Estrela, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, do MInistério do tnteríor. em vagas decorrentes, respectivamente, da
promoção de Sebastião
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José da. Silva e de Leônidas Nunes de
Freitas;
b) Alfredo Mendonça Junior, em
disponibilidade em igual 'largo do
Quadro de Pessoal do Instituto de
prevtdencta e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente
da promoção de Francisco Parreira
de Souza.
Art. 29 O aproveitamento de que
trata êste Decreto não nomoluga situação que, em virtude de síndicânoa, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal 0U oont ária
a normas administrativas em VIgor.
Art. 39 Os órgãos de pessoal co
Departamento Nacional de Oc as de
Saneamento e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servíd-res
do Estado remeterão ao do \!Iinistério da Ma-rinha, no prazo de 30 "t-tnta> dias, a contar da puoucacâc
dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores indicados no
artigo 19.
Art. 49 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrárío .
Brasflia, 9 de novembro -íe 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata
Jost Costa Cavalcantt
N.O 69.519 DE
NOVEMBRO DE 1 ~)71

DECRETO

9

DE

Autoriza a cessão de terreno da
União Federal que menciona, situado no Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere '}
artigo 81, item IIl, da Constttuiçao
e tendo em vista os artigos 717 do
Códtgc Civil e 1." do Decreto-Iet número 178, de 16 de fevereiro de 1967·
decreta:
Art. 1." Fica autorizada a cessão
ao Govêrno do Estado de Mato Grosso de duas faixas de rerras de prupríedade da Uuíãc Federal. com área
total de 85 400,OOm2 (oitenta e emco mil e quatrocentos metros quadrados), encravadas nas aldeias in-

dígenas "Passarinho"
e "Moreira"
situa ia. nu Município de Miranda,
no Estado de Mate Grosso, de acordo com os e.ementoe constantes do
processo protccotizado no Mírustérto
da Fazenda ::>01::
n." iL434, de 1971.
Art . 2:~ O terreno a que se refere
o art.ígc anterior se destina a construção, pelo Departamento de Estranas de Rodaaem de Mato Grosso, do
trecho da Rodovia BR-262, entre os
Municípios de Miranda e Aquidaua-

na.

Art. 3.0 A presente cessão será
formalizada mer'Iante têrmo a ser
lavrado e.TI livro próprio do Ser viço
do Patrtmôníc ria União, com a HItervemêncía da Fundação Nacional
do índio (FUNAI), na qualidade de
gestora do patrtmônío índtgena. r-onvenclona.ndo-se nesse instrumento as
indenizações
demais prestações a
que se obrigará (' Departamento de
Estradas de Roc'agem do Estado de
Ma to Grosso, pela utilização do terreno.
Art. 4.0 E fixado o prazo de 2
(dois) anos a contar da dat.a da.
assinatura. do
-ontrato de cessao,
para que se concretize a finalidade
prevista n.. artigo 2." dêste decreto,
tornando-se nula a cessão, "em diretto a qualquer indenização, ínctuslve por benfeitorias realizadas, se ao
terreno, no todc ou em parte, vier a
ser dada destinação diversa. ou ainda. se houver inadimplemento de
cláusula contr s.t.ual ,
Art. 5,0 aste decreto entrará em
vigor na data d, sua publicação, revozadr.s as disposições em contrário.
Bvasrlía, tJ de novembro de 1971;
~
da Indepenôêncía e 83.
da
República.
1f,D

0

EM.íLIO

G.

tIlEDICl

Antônio Dettvm Netto
José Costa Cavalcantt

DECRETO Nº 69.520 - DE 9
NOVEMBRO DE 1971

DE

Aproveita no Ministério da ;}larin. ~a
servidores em disponibilidade e da
outras providencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
artigo 81, item FI'I, da Constdtuiçac, e
tendo em vista que ao caso é 'Jp aplicar-se, por analogia, o disposto no
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artigo 99, § 2 9, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, .íecreca:

Art. 19 Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do
Ministério da Marinha, os seguintes
servidores disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
a)
no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7:
Irany Cardoso Vinagre, Thiers
Paulo Bandeira e Tito Lívío de Araújo
passos, em disponibilidade '3ID igual
cargo do Quadro de Pessoal no Ü1Stituto de Previdência
e Aaaístêncra

dos Servidores do Estado, em vagas
constantes das Tabelas aprovadas
pelo Decreto ne 66.649, de 1Q de
junho de 1970;
b)
no cargo de Servente, códtgo
GL-104.5:
Pedro Corbeceírf, waldemtro JOSé
da Cruz e José Ribamar Pereira, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Hosp1tal dos
Servtdorea do Estado, em vagas decorrentes, respectivamente, ias apcsentadortas de Prudente de Almeida
Castro, de Raimundo Cassimiro de
Souza e de Osvaldino da Silva Viana;
C)
no cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.7-A;
João Fernandes Campos Neto, em
disponibilidade em igual "largo do
Quadro de Pessoal do Instituto «e
Prevtdêncía e Assistência dos Servidores do Estado, em vaga decorrente
da aposentadoria de Alberto Hem-Ique
de Farias;
Maria Yvone Ribeiro de Souza, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional da Previdência Social, em vaga
decorrente da promoção de Donato
Pedro dos Santos.
Art. 29 Os aproveitamentos de
que trata êste Decreto não homologam sttuaçâo que, em
virtude de
sindicância, inquérito admíntstratãvo
ou .revisão de enquadramento, fOr
considerada nula, ilegal ou eontrái-ía
a normas administrativas em vigor.
Art. 3\1 Os órgãos de pessoal elo
Instituto Nacional de Previdência
Social. do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estaco
e do Hospital dos Servidores do Estado remeterão ao do Ministério da

Marinha, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dêste
Decreto, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo 19 •
Art. 49 :il::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EM:iLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N." 69.521

~ DE

9

D~

NOVEMBRO DE 1971

taoanoa o Decreto n.O 66.543, de 1}
de maio de 197ú e dd outras prOvtdências.

O Presidente da Repúbltca, usando . da atribuição que lhe confere o
arttgo 81, item IH, da Oonstituíçãc
.~ tendo em vista o disposto no Decreto n'' 68.728, de 9 de junho de 1971,
decreta:
Art. 1.0 A execução do Programa
ue Colaboração Financeira para a
Edição de Livros-Texto, de que trata
o Artigo 1." de Decrete n." 66.543,
de 11 de maio de 1970, bem como
tôdas as atrlbulções. competências.
responsabílícades e recursos cometidos à extinta Comissão do Livro
'I'ccntco e Didático (COLTED), no
supracitado decreto, passam para o
Instituto Nacional do Livro.
Art. 2° O artigo 2° do Decret-o número 66.543, de 11 de maio de 1970
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.° Fica constituída li;
"Comissão do Livro-Texto". na
Ministério da Educação e Cultura, junte a- Instituto Nacional
do LiVTo, composta de 5 (cinco)
membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e
Cultura, e -epresentantes respectivamente do Instituto Nacional dr Livro, que a presidira,
da Secretaria Geral, do Funde
Nacional de Desenvolvimento da
Educação e do Departamento de
Assuntos Umversítárlos. todos do
Ministério da Educação e Cultura, e do Instituto de Planeja-
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mente Econômico e Social .....
lIPEA) do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,
tndtoado pelo respectivo titular",
Art. 3.' A~'vmissã() de que trata
o Mng{) antertor teta a incumbência
de selecional livros didáticos para (J
ensmo superror com vistas à eoedícão 'tos mesmos bem como de sugenl' meo tas ê crttérros que visem
au apel'f'eiçoamenk do programa de
Colaboraçào Financeira para a Ed1çâo de Livros-Textos.
§ l ' Os livro' selecionados na forma dêste artrgc deverão ser editados preferentemente, mediante contrato. por edttóres nacionais de caráter prtvadc
§ 2:' A Comissão poderá contas
coro ú concurso de peritos e prores
sõres de renome para a valiaçao dos
títulos que, Do area de suas respectivas espeCla'ldaues, forem cropostas a coedíçâc. áentro do Programa
de que .rat êSSE Decreto.
Art 4." C Ministro da Educaçào e
Culturn expedirá normas complemer-tare - para a execução do Programa de Colaboração Financeira
para a gdiçê..l do Livro-Texto, bem
como pa ra
tur.cíonamento dos seus
setores -íc apoio.
Art. 5. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 3° e 6" do Decreto n 611 543, de 11 de maio de
1970 o; as demais disposições em cont-ár!o .
Beas Iia, 9 dI novembro de 1971;
150,0 da Innependêncía e 83.° da
República.
EMIuO G. MÉDIcI
Jarbas G. í-aseorinno
João Paulo dos Reis Velloso
v

'J

DECRETO N," 69.522 - DE 9 DE
NOVEMBRO Di< 1971
Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação,. imóveis
eitaoüos nas Ilhas de Guarapan e
em parte da Ilha cononeia, no litorci do eswdu de São Paulo.

O Presidente da República, usan(lo das atribuições que lhe confere o
artigo 81, rtem .iH, da consutuiçào

P. tendo em vista o disposto no Decreto-lei o. 3.36b, de 21 de junho de
1941, alteradc pela Lei 0.° 2. 786, d~
21 de maio de 191:6, decreta:

Art. 1." E'icanJ declarados de utilidade públu-.. para fins de desapropriação, os imóveis de propriedade
nartíoular eontldos na porção da
Ilha Oanane.a c na totalidade das
Ilhas de GU(:ll'apari situados no litoral do Est.aoc de São Paulo, entre
os merlOlcwos 47°57' 37"20 E' •••
' .'
48°00' 17' -85 e o>' paralelos 25°01'09"90
e 25°03';)):;"65, medindo, aproximadamente, ,i:=i iLh' , de Guatapart .....•
i38 OOO,OOm2 ê a porção da Ilha Oanneia h 000. OOO,OOm2, que assim se
descreve e r-ara. tensa: pa-tindo do
.rtore do ,V1ar de Cubatâo (Mar de
Dentre.i na d'reção Norte-Sul (NSl.
com uma linha 'normal ao RN-52 e
dele distante ;10~ metr-os, na extensão de 5 05f. metros até encontrar o
Htorat na Bs ie de 'I'rapanôé. pejo .1torat do Mar de Itapttangut e pelo
litoral do Ma« de Cuba tão (Mar de
Dentro) ate encontrar n ponto de
origem, fechando ) perímetro.
Art 2.° As áreas mencionadas na
artigo ant eroot se destinam à construção de UIT' Lasareto Quarentenário de Export.açãc de Animais. a cargo do Mrniste rio da Agricultura.
Art. 3.° E' considerada de urgência para os efeitos do artigo 15 do
Decretc-Ie' n." 3 365, de 21 de junho
de H141, corr a nova redaçàc dada
pelo art. 29 da Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956, a desapropriação de
que trata êste decreto.
Art. 49 As despesas decorrentes da
desapropriação correrão à conta dos
recursos próprios do Ministério da
Agricultura.
Art. 59 O Serviço do Patrimônio
da União promoverá os atos necessários à incorporação ao patrimônio da
União Federal dos imóveis desapropriados.
Art. 69 :ttste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro .de 1971;
1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO

G.

MÉDIcI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
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9

Bedistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Indústria e do Comércio MIe
- cargo originário do extinto Lloyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 29, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. I" Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Indústria e do
Comércio, um cargo de Mestre ...
A-1801.13.A ocupado por Walter Dias
da Cunha integrante do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério dos Transportes, orlgfnário do extinto Llovd Brasileiro - Pátrlmônlo Nacional, mantido o regime
jurídico e previdenciário do servidor.
Art. 2 9 O Ministério dos 'I'ransportes remeterá ao órgão de Pessoal
do Ministério da Indústria e do Comércio - MIC - no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação dêste decreto, o assentamento
individual do servidor aqui meneionado.
Art. 39 O disposto neste decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula
ilegal ou contrária às normas ad~
ministrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4.<' O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Mlnístértc da Indústria e de Comercio - MIC - consigne os recuySuS necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5.° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rerogadas as dospoaiçôes em contrário.
Bras.Ila, 'ti oe novembro de 1971;
Ibü.v da Lidependêncla e 83.° da
Repúnl.ca..
EMíLIO G.

DECRETO N." 69.524 - DE 9
NOVEMBRO T)l:'; 1971

DE

Torna sem efeito redistribuição de
cargo, com a respectiva ocupant6.
para o quuaro de Pessoal do M inistério da roeenaa, e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item IIl, da Oonstiturcào,
e tendo em lista o que consta do
Processo n.» 4.219-71, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
ArL 1.0 b'ica sem efeito a redistribuição, para c Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda, de 11m
cargo de Escrcvente-Datítógrato, codigo AF'-204.7, com a respectiva
ocupante, Ruth zmores de Queiroz
Bíanchí. Integrante de igual Quadro
ao Mínlstérto da Saúde, constante
ao Decreto n.' 68 803, de 25 de Junho
de 1971, publicado no Diário Oficial
de 28 seguinte.
Art. 2.° Fica retificado o referido
Decreto n.v 1'8.803, de 1971, na parte
relativa aos cargos ocupados por
Ma-rio Robertc Rocha Pedroso, Errmndo Martins, Marcos Nelson Casagrande, Nivaldo de Souza Prestes ~
Peter Jurgen Japp, para considerálos integrantes do Quadro -te Pess- .al
Parte Especial - do Mlnístértc
da Saúde e nao como constou daq uele Decreto.

Art. 3.° 1!:ste Decreto entra em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Braa'Ha, 9 -te novembro de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
EMlLIO G.

MtDICI

Antônio Delrim Netto
F. Rocha Laoõa

DECRETO N." 69.525 -

DE 9 DE

NOVEMBRO DE 1971

Altera a redação do artigo 4.° do De-

ereto n." 63.324, de 30 de setembro
de 1968.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, e

Aros

de acôrdo com o artigo 1.0 do Decreto-lei n.v 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1.° O artigo 4.° do Decreto
n." 63.324, de 30 de setembro de
1968 passa a vigorar com a seguinte
redação, mantido o seu paragraro
urucv.
"Art. 4.° Destina-se a area,
objeto da cessão, à construção de
casas de residência, de nível meoro. para runotcnártos estaduais
e à construção do Centro Estadual de Educação F í 5 i c a, Recreação e Desportos, tornando-se
nula a cessão. sem direito a
qualquer indenização, se fór
dada ao imóvel, no todo ou em
parte, utilização diversa, ou ainua. se houver inadimplemento de
cláusula d.... contrato que deverá
ser lavrado em livro proprto do
S e r", i I; o do Patrimônio da
União" .
Art. 2.° 1!:ste Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
BTasilia, 9 -íe novembro de 1971;
150." la Independência e 83.° da
República.
EMíLIO G.

MmlICf

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.o 69.526 NOVEMffiRQ DE
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DE 9 Dl!

1971

Reâistribuâ,

com
os
respectivos
ocupantes, cargos do tâiníeteno
do Trabalhe e Preouiéncia Soczal
para o Lnst-tuto Nacional da Previdência Social, e dâ outras providências.

o Presfdenta da República, usando das atrtbt-tçôes que Lhe COnfere
o artigo 81. item IIl, da Constituição, e tendo sm vista o disposto no
artigo 99, § 2.° do Decreto-lei n.v 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta.
Art. 1.<. Pícam redlstrtbutdos. com
os respectivo, ocupantes, para 'J
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - de mstttuto Nacional da
Previdência Sr-cral, um cargo de Motortsta, código CT.401.8.A e um
cargo de Administra.dor ele Pôstc de
s ubsistêncía,
código
Av' .104 .14. A,
ocupados, respectivamente, por Was-

"hlngton Silva e Pedro Massariol, Integrantes do ser Quadro de Pessoa!
- Parte Suplementar, oriundos do
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social, mantido o regime jurídico ·:105 servidores.
Art. 2.° " redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de stndlcãnda, ínquértt- administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
'às normas adminístratlvas em vigor.
Art. 3." Os ocupantes dos cargos
ora redistrfbuídos continuarão a
perceber seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o
orçamento do Instituto Nacional na
Previdência Social consigne 0$ recursos necessárfos ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
oeste ato.
Art. 4.0 O órgão de pessoal do
Ministério do Trabalho e PrevídênCIa Social remeterá, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decrete ao do Instituto Naeíonal da Previdência Social os assentamentos I'mc.íonals dos servidores
mencionados no artigo 1.0.
Art. 5.° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data 'la sua publícaçào, revogadas as disposições em contrár">.
Braslüa, 9 de novembro de 1971;
150,° da Indep-ndêncía e 83.'" da
República.
E]l,'rÍLIO G,

MÉDICI

Júlio Barato,

DECRETO N9 69.527 -

DE

9 DE

NOVEMBRO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro d.3 Pessoal
Parte Especuü - do Mmisterio ta
Stnute, cargo cmçmario do extinto
uou« Brasileiro - Patrimônio Nücional e da outras providéncias.
O Presidente da República, usan-tc
das atribuições que lhe confere í.J
artigo 81, item IH, da Constátutcáo.
e tendo em vista o disposto no arblgu
99, § 29, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístrlbuído. para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
do Ministério da Saúde, um cargo
de Auxiliar de Artífice A-2Q2.5 OCUPâ-
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do por Newton Luiz Soares Pereira
integrante do Quadro de Pessoal

Parte Suplementar - do Mímstérto
dos Transportes, originário do Extinto
Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, mantido o regime jurídico e pre-

videnciário do servidor.
Art. 29 O Ministério dos 'I'ranspor-tes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Saúde, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da puoucaçâo
dêste Decreto, o assentamento lndívidual do servidor aqui mencionado.
Art. 39 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
slndícãncía, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, Ilegal ou contrária às normas administrativas apücéveís à espécie.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Ministério da Saúde consigne os
recursos necessários ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
deste ato.
Art. 59 zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 9 de novembro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G. MÉDH:l

Mário David Andreazzu

F. Rocha Laçõa

DECRETO

N9 69.528 - DE
NOVEMBRO DE 1971

9 na

Declara de uWidade pública, para
fins de desapropriação, os imóveis
ettuaaas na Rua Senador Ponipeu
nDs 111, 113, 123 e 125, cidade do Rw
de Janeiro, Estado da Guanabara,
necessárzas à ampliação da Bstaçao
Terminal de Multiplex e Centro de
Comutaçáo Nacional e Ititernacunuü
na cidade do Rw de J aneiro, integrante do Sistema Nacional de Te_
tecomunicacôee, a cargo da Bmirrêea
Brasileira de Teíecomunícaçôes EMBRATEL.

o

das

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o

artigo 81, item IH, da Constituiçáo,
decreta:
Art. 19 São declarados de utindade
pública, para fins de desaproprtaçào,
com fundamento na letra "h" do
artigo 59 do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, os imóveis situados na Rua Senador Pompeu. cidade do Rio de Janeiro, c.st.ado ua
Guanabara, destinados a ampnaçáo ua
Estação .rcnmnar de Muttíptex e :;,,,~
tro de Comutacao Nacional e tn-ernactcna, na CIdade do Rio de .ra n-rrc,
integrante do Sistema Nacionat ríe
'I'elecomumcaçôes, a cargo da c.mpresa Brasneíra de 'I'eleccmurucaçôes EMBRA'l'EL, a seguir descrrtos e caracterizados: nv 111 - prédio e respectivo terreno, medindo este, Juntamente com os terrenos de nv- 83 e
85 da Rua Alexandre MaCKenZI€,
7,75 m (sete metros e setenta e cinco
centimetros i de largura por 30,44 m
(trinta metros e quarenta e quatro
centametros) de comprimento, de propriedade de Jose Marques de Sa Júnior, de resídêncía Ignorada; nv 113
- prédio e respectivo terreno medindo o terreno 6,85 m (seis metro.s e
oitenta e cinco centímetros) de rrente
e tundas por 31,00 m (trinta e um
metros) de ambos os lados, de propriedade de Agostinho Inacío e-m to,
estabelecido no mesmo local; nv 1231
prédio e terreno, medindo este
7,00 m (sete metros) de frente por
34,35 m (trinta e quatro metros e
trinta e cinco centímetros) de ambos
os lados; e nv 125 - prédio e veneno,
que mede 7,00 (sete metros) de largura por 3900 m (trinta p nove metros) de ambos os lados, sendo os L1ltimes dois imóveis citados de proprredade da sociedade comercial HAniTA
- Cia. Brasileira de Habitação, sediada na Rua do Rosário, 59, Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, em
condomimo com o Sindicato Nacíon-ü
dos Foguistas da Marinha Mercante
com sede na Avenida Venezuela, 27
6 9 andar, Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, tudo de acõrdc com o
que consta do Processo ne 3.698-70 .10
Ministério das Oomuntcaçôes ,
Art. 29 Fica a Emprêsa Brasileira
de 'I'elecomunícaçôes - EMBRATEL
- autorizada a promover, na forma
da legtstaçao vigente, com seus re~
cursos próprios, a desapropriação dos
referidos imóveis.
.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos têrmos do trtígo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 2]
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de junho de 1941, com a redação dada
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. 49 sste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Huçino C. Corsettt

DECRETO N° 69.529 - DE 9 DE
NOVEMBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Licenciatura de 10
ciclo, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Santa Iâarcelina", em Muriaé - Estado de Minas
Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei na 5.540, de
28 de novembro de 1968, alterado pele}
Decreto-lei na 842, de 11 de fevereiro
de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo n'' 254.437-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências, Licenciatura de 1" ciclo, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras "Santa
Marcelína.", mantida pela Associação
Colégio dos Anjos, sediada na cidade
de Muriaé, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 20 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 69.530 - DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1971
Concede reconhecimento à Faculàaàe
de Filosofia, Ciências e Letras de
Varginha, da Funàaçâo
Universidade do Sul de Minas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

177

tdgo 81, item lII, da constítutcao.
de acôrtío com o artigo 47 da Lei nc
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número CFE
535169, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art . .19
E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Varginha, mantida pela Fundação Universidade
do
Sul de Minas, com os cursos de Matemática, História, Pedagogia (com
as habilitações em Magistério, AdnuDistração Escolar de 19 e 29 graus e
Orientaçã-o Educacional de to e 211
graus) e Letras (modalidades de português/literatura, português/francês e
português/inglês), sediada na cidade
de Varginha, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :0 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.531 - DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1971
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Lertras
de Barra Mansa, RJ.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
de acôrdo com o artigo 47 da Lei nc
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setemb-ro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número CFE
1. 243-70, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Barra Mansa,
mantida pela Sociedade Barramansense de Ensino Universitário, redíada na cidade de Barra Mansa, Estado
do Rio de Janeiro.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, :0 de novembro de 1971;
1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

839

da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.532 -

DE

10

DE

NOVEMBRO DE 1971

Classifica cargos em comissão e junções gratificadas, transforma cargos

em comissão em tünçóes gratificadas e Junções çratinctuias em cargos em comuisõo no Quadro àe Pessoal

-

Parte

Permanente

-

do

Instituto Nacional de coionieoçõo e
Reforma Agrária, e da outras pro-

vidências.

o Presidente da República, usando
da atrlbuíçao que lhe contere o artigo si, item IH, da Oonstttuiçâo e

tendo em vista o artigo 181, itens I,
H e IH, do Decreto-lei n" 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrarta .••
(INCRA), resultante da estrutura estabelecida pelo Decreto n'' 68.153, de
1 de fevereiro de 1971, e pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria n'' 99, de 22 de abril de 1971, do
Ministro da Agrtcultura ,
Parágrafo umco . A classificação
dos cargos em comissão e funções
gratificadas a que se refere este artigo é aprovada em caráter provisório
até que seja implantada a nova SiS'-8mátíca de classificação de cargos instituída pela Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 2° As transformações de que
trata êste Decreto somente se e-fetivarâo com a publicação dos respectivos
ate.a de provimento, mantido, até então, o preenchimento dos cargos em
eomtssão e funções gratificadas constantes da Situação anterior da tabela
ora aprovada.
Art. 3° Os Chefes das Secretarias,
do Gabinete, das Procuradorias Cen-

trais e Regionais, das Divisões dos
órgãos Centrais e os Coordenadores
Regionais contarão com função gratificada de Secretárío-Admínistratívo
cujo ocupante será designado pelo
Presidente do INCRA.
Art. 4° Para atender às peculiaridades do Serviço, fica criado em cada
Coordenadoria Regional um Serviço
Pesoal, com as Seções que o integram;
subordinado direta e administrativamente ao respectivo Coordenador e
tecnicamente vinculado à Secretaria
de Pessoal do INCRA.
§ 1° O Serviço de Pessoal de que
trata êste artigo será dirigido por um
chefe nomeado em comissão pejo Presidente do INCRA e as Secôes .ihefíadas por ocupante de funcão gratificada.
~
§ 2° O Serviço de Pessoal e as Seções a que alude êste artigo, com as
chefias discriminadas e classificadas
na forma do Anexo, terão sua competência e funcionamento defmídos
em Regimento.
Art. 5° O vencimento do cargo de
provimento em comissão de Presidente do INCRA, resultante da transformação do de Presidente do lBR}", é
mantido, até a implantação da ••ova
sistemática de classificação de cargos,
com o valor fixado pelo art. 12 do
Decreto-lei n'' 532, de 15 de maio de
1969, e com reajustamentos posteríores determinados pelos Decretcs-: .C;
números 1. 073, de 9 de janeiro de
1970, e 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Art. 6° E' vedado o pagamento de
encargos de chefia e de direção que
não figuram no Anexo a êste Decreto.
Art. 7° Os ocupantes de cargos em
comissão e funções gratificadas co Jerão ser submetidos ao Regime de
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva
de 40 (quarenta) horas semanars de
trabalho, em dois turnos cor. i10S na
forma das normas legais I';;: regu'amentarcs vigentes.
Parágrafo úníco. A Gratiftcaçâo ce
Tempo Integral e Dedicação Exctusíve
dos Diretores dos Departame-n.oa -íe
Cadastro e Tributação. de Deseov-uvtmenta Rural, de Recursos Fundiarr .s,
de Projetos e Operações e tos Cn'1rdenadores Regionais poderá sv- ['1 "P.,da em até 120% (cento e . tnte por
cento) .do valor dos respectivos -unbolos. observadas as disposições legais
vigente.

Aros DO PODER ExEcUTIVO

Art. 8° As despesas com a execução
dêste Decreto ser~o. custeada~ pelos
recursos orçamentertos proprros do
iNCRA.
Art. 9° Bste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de novembro de 1971;
150
da Independência e 83° da
República.
0

E:r.rrLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima.

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 17-11-71.
DECRETO N." 69.533 - DE lO DE
NOVEMBRO DE 1971
Declara de utüuicuie pública, para
fins de tesapropriação, uma drea de
terra destinada a construção da estação telefônica, em Vila Guarani,
Bairro de Vila Prudente, Múnícioto
de São l?mllo, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçao que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. €
tendo em vista o disposto nos artigos
5°, letra h, e 6° do Decreto-ler. número
3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 li. declarado de utinoade
pública, para fins de desapropriação,
um terreno com área de 1.929,l!)in2
(um mil. novecentos e vinte e '!OV'l
met.us quadrados e quinze decíme-.
tros quadradosr, de propr..
.Je dos
Srs , Raif Dtbtayar, Raif Jabur, .tsí .
nojo e Shtrc Matsumoto e Luiza Ptola.
Amadeu enlaço 1 -ardo, Adalberto
Laham, constitui do dos lotes 1, 30, 5,
6, 29, respectivamente, situados na
quadra 3 .ro loteamento denominado
Parque Cruzeiro do Sul. em Vila Guaram, oairrc de ViL Prudente, na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, destinado fi construção de uma
estação teiefomca, p,C<' Companh,a
Telefônica Prasileíra, a seguir discriminados: Lcte Um ~ constituído dfl
um terreno com a forma de um nolígono irregular de 4 lados, com área
d2 ,_il,,:0:1l}, .trezentcs e setenta e -m
metros quadrados), cujo lado esquerdo
dista 21,OOm (vinte e um metros) ,:10
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alinhamento predial do lado esquerdo
do imóvel ae n.v 12 e apresenta as seguintes caractertsticas e confrontações: mede 14,OOni (quatorze metros)
de frente para a Rua Antônio Buono,
no rumo de 48° 45' NE (quarenta G
oito graus e quarenta e cinco minutos nordeste); o lado direito faz uma
deflexão de 93° 48' (noventa e tree
graus e quarenta e OIto minutos) à.
direita, mede 28,OOm (vinte e oito metros) no -umc de 37° 27' SE (trinta
e sete graus e vinte e sete minutos
sudeste), .oníronta-ee com o lote de
n." 30, de propríedade ri- sr . Raif Jabur; a linha dos fundos faz uma deflexão de 1_02" 22' (cento e dois graus
e vinte e dois mim.tos) à direita. -nede
15,OOm (qumze metros) no rumo rle
64° 55' SO (sessenta e quatro graus
e cinqüenta e cinco minutos sudoeste), confronta-se com
lote n.v 5,
de proprtedade dos Sra. Itslnojo 'VL~t
sumoto, Shíro Matsumoto e Luíza
Píola: o tado esquerdo faz uma derlexão de 79° 10' (setenta e nove graus
e dez minutos) à direita, mede 25,OOm
(vinte e 'inca metros) no rumo de
35° 55' NO (trinta e cinco graus e
cinqüenta ~ cinco minutos noroeste),
confronta-se com o lote n.v 2, de propriedade õo Sr. David C. Gimenez;
Lote Trinta - constituído de um terreno com a forma de um polígono irregular de 4 lados, com a área de .. ,.
432,00m2 (quatrocentos e trinta e dois
metros quadrados), e apresenta as seguintes características e confrontações: mede 12,OOm (doze metros) de
frente para .8 Rua Antônio Bueno. no
rumo de 47" 55' NE (quarenta e sete
graus e cinqüenta e cinco minutos
nordeste); .:' lado direito faz uma deflexão de 96° 30' (noventa e seis graus
e trinta minutos) à direita, mede
32,OOrn (trinta e dois metros) no rumo
de 35° 35' SE (trinta e cinco graus e
trinta e cínoo minutos sudeste), confrontando-se com o lote TI,O 29, de IJfOprledade do Sr.
Adaloerto Laha~;
a linha dos fundos faz uma deftexão
de 100° 12' (cem graus e quarenta e
dois minutos) à direita, mede 12,OOm
(doze metros) no rumo de 05° 07' 80
(sessenta e cinco graus e sete mínutos sudoeste), confronta-se com o .ote
n." 6, de c-roprfedade do Sr. Amadeu
Colaço Ricardo; o lado esquerdo faz:
uma defle..u:1.,) de 77° 26' (setenta e sete
graus e vinte e seis minutos) à .n-

°
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reíta, mede 28,OOm (vinte e oito metros) no rumo de 37° 27' NU (trinta

e sete graus e vinte e sete minutos
noroeste), confronta-se com o tote
n.s 1, de propriedade de Raif Díbtayar; Lote Cinco (parte I) - cons-

tituído de .tm terreno com a forma de
um polígono irregular de 4 lados, com

área de 194.6Dm2 (cento e noventa e
quatro metros quadrados e sessenta
decímetros quadrados), e apresenta as
seguintes características e confrontações: mede 6,OOm (seis metros) -íe
frente para a Rua Um, no rumo de
85° 51' SO (oitenta e cinco graus e
cinqüenta e um minutos sudoeste); o
lado direito mede 26,BOm (vinte e seis

metros e sessenta centímetros), confronta-se com o lote 5, (parte II) de
propriedade da Sra. Luiza Piola; :::I
linha dos fundos mede 8,OOm (oito
metros) i10 rumo de 64° 55' NE (sessenta e quatro graus e cinqüenta e
cinco minutos nordeste), confronta-se
como lote n." 1, de propriedade do Senhor .Raif Díbtayar ; finalmente, o
lado esquerdo faz uma deflexão da
107° 39' (cento e sete graus e trinta
e nove minutos) à direita, mede ....
29,OOm (vinte e nove metros) no rumo
-de 7° 26' (sete graus e vinte e seis
minutos sudeste), confronta-se com o
lote n." 6, de propriedade do Senhor
Amadeu Colaço Ricardo; Lote Cinco
(parte II) - constituído de um terreno com a forma de um polieono
irregular de 4 lados, com área de ..
177,10m2 (cento e setenta e sete metros quadrados e dez cent'<-vtros quadrados) e apresenta as seo-üntes C8,·
raoterlstícas e confrontacôes: mede
7,00m (sete metros) de frente para
a Rua Um, no rumo de 85° 51' SO
(oitenta e cinco graus e cinqüenta e
um minutos sudoeste); o lado direito
faz uma deflexão de 83° 37' (oitenta
e três graus e trinta e sete minutos)
à direita, mede 24,OOm (vinte e quatro metros) no rumo de 10° 32' NO
(dez graus e trinta e dois minutos noroeste), confronta-se com o lote n.« 4,
de propriedade do 81'. Wadi Suit.: '3.
linha dos fundos faz uma deflexão
de 75° 27' (setenta e cinco graus e
vinte e sete minutos) à direita, mede
7,00m (sete metros), no rumo de ..
64° 55' NE (sessenta e quatro graus
e cinqüenta e cinco minutos nordeste),
confronta-se com o lote n.e 1, de propriedade do Sr. Raif Dibtayar; o lado

esquerdo mede 26,60m (vinte e seis
metros e sessenta centímetros), confronta-se com o lote n.s 5, (parte 1)
de propriedade dos Srs. Jtsmojo e
Shiro Matsumoto; Lote Seis - constituído de um terreno com a forma
de um polígono irregular de 4 lados,
com área de 409,OOm2 r ouatrocentoa
e nove metros quadrados), e apresenta as seguintes caracteristicas e
confrontações: mede 13,OOm (treze
metros) de frente para a Rua Um,
no rumo ele 88° 00' SO (oitenta e oito
graus sudoeste); o lado direito .raz
uma deflexão de 84" 34' (oitenta e
quatro graus e trinta e quatro minutos) à direita, mede 29,00m (vinte a
nove metros), no rumo de 7° 26' NO
(sete graus e vinte e seis minutos noroeste), confronta-se com o lote n,s 5,
(parte I) de propriedade dos Senhores rtstnoío e Shiro Matsumoto; a linha dos fundos faz uma deflexão de
72° 33' (setenta e dois graus e trinta
e três minutos) à direita, mede ....
13,OOm (treze metros), no rumo de
65" 07' NE (sessenta e CInco graus e
sete minutos nordeste), confronta-se
com o lote ri." 30, de propriedade do
Sr. Raif Jabur; o lado esquerdo taa
uma deflexão de 107° 18' (cento e sete
graus e dezoito minutos à direita,
mede 34,OOm (trinta e quatro metros)
no rumo de 7° 35' SE (sete graus e
trinta e cinco minutos sudeste), confronta-se 00m o lote n." 7, de proprredade do Sr. Amérlco A. Gonçalves;
Lote Vinte e Nove - constituído de
um terreno com a forma de um polígono Irregular de 4 lados, com área
de 345,45m2 (trezentos e quarentc. e
cinco metros quadrados e quarenta c
cinco decímetros quadrados) e apresenta as seguintes características e
confrontacões: mede 10,OOm (dez metros) de frente para a Rua Antonio
Buono no Turno 47° 55' NE (quarenta
e sete' gra;s e cinqüenta e cinco mlnutos nordeste); o lado direito faz
uma deflexão de 96° 00' (noventa e
seis graus) à direita, mede 36,50m
(trinta e "eis metros e cinqüenta centímetros) no rumo 36° 05' SE (trinta
e seis graus e cinco minutos sudeste),
confronta-se com o lote n." 28 de propriedade do Sr. João Assef Ayoub; a
linha dos fundos faz uma deflexão de
101" 12' (cento e um graus e doze minutos) à direita, mede 10,OOm (dez
metros) no rumo 65" 07' SO (sessenta
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e cinco graus e sete minutos sudoeste), confronta-se com o lote n.v 7
de propr! edade do Sr , América A.
Gonçalves; o lado esquerdo faz uma
deflexão de 79 0 18' (setenta e nove
graus e dezoito minutos) à direita,
mede 12,OOm t trinta e dois metros)
no rumo 35" 35' NO (trinta e cinco
graus e trinta e cinco minutos noroeste), confronta-se com o lote n.« 30,
de propriedade do Sr . Raif Jabur;
tudo de acôrdo com as plantas números 30.811 - 2." Emissão, e 30.019
_ 1." Emissão. constantes dos processos n-a. 2.219-71 e 3.210-71 do Ministério das comunicações.
Art. 2." telca a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover
a desapropriação do referido terreno
na forma da legislação vigente, com
seus recursos próprios.
Art. 3. Nos têrmos do artigo 15 da
Decreto-lei 11.° 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n.v 2. /86,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 4.° zste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brastlía, 10 de novembro de 1971;
150.0 da Independência e 83." da
República.
0

EIVIÍJ.!O

G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 69.534 NOVE1\tBRO DE

DE

11

DE

1971

Altera dispositivos do Regulamento
para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da ooneütuícâo, decreta:
Art. 1°. Os artigos 79, 89, 48 e 86
do Regulamento para Salvaguarda de
Assuntos Sigilosos, aprovado pelo Deereto nv 60.417, de 11 de -narcc de
1967, passam a vigorar com li seguinte redação:
"Art. 7". O Presidente da República poderá classificar como
secreto ou reservado os decretos
de c-onhecimento restrito, que disponham sôbre matéria de interêsse da Segurança Nacional.
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§ 19.
No órgão competente da
Presidência da República haverá
1i v r o de registro dos decretos
secretos ou reservados, devendo a
numeração dêsses atos ser ínicíada após a vigência dêste Regulamento.
§ ,2 9.
O órgão de que trata o
parágrafo anterior enviará ao Departamento de Imprensa Nacional, para publicacão em Dzário
O jicial, redigida ~de modo a não
quebrar o sigilo, somente a ementa, do decreto, com o respectdvo
numero. "
"Art. 89. Além das autoridades
estabelecidas no artigo 69, p-odem
classífícar assunto:
a) como secreto, as autoridades responsáveis pela direção, coma.ndo ou chefia de órgãos da administração federal;
b) corno coniiaencioi e reeeriaao, os Oficiais das Fôrças Armadas, Oficiais de Admízüstração
ou funcionários de categoria mais
elevada na admlnístraçáo civil."
"Art. 48. As autoridades rESponsáveís pela direção, comando
ou ~hefia de órgãos da admíntstração federal credenciarão, dentro do respectivo órgão, os elementos que, por fôrça de suas
atribuições funcionais, devam tomar conhecimento:
a) dos assuntos reservados;
t» dos assuntos até a ciassíãcação confidencial;
c) dos assuntos até a. classífícação secreta: e
d) dos assuntos até a ciasstncação ultra-secreta.
Parágrafo único.
O acesso a
arquivos, segredos ou chaves de
fechaduras e a qualquer outro
meio de segurança empregado somente será permitido aos elementos credenciados, observado o grau
de sigilo dos documentos por êles
protegidos. "
"Art. 86. A informação sigilosa
concernente a programas técnicos
ou aperfeiçoamentos deverá ser
fornecida somente aos que, por
suas funções oficiais ou contratuais, dela devem tomar conhecimento ou posse.
§ 19. Em nenhuma hipótese, a
informação será controlada ou coordenada por pessoa jurídica re ..
gístrada sob quaisquer das for ..
mas admitidas em lei.
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§ 29. A Informação necessárta
ao desenvolvimento dos programas será fornecida a pessoa JU·
rídica interessada somente através
do contrâle e coordenação reanza-

dos pelas Divisões de Segurança e
Informações dos Ministérios CJv1S

ou pelas Seções de Estado-Maior

do Estado-Maior das Pôrças Ar..

madas ou dos Ministérios Militares, relacionados com o assunto."
Art. 29. Ficam acrescentados parágrafos únicos aos artigos 18 e 93
do Regulamento a que se refere o ar..

tlgo anterior, com a seguinte reca-

ção:

"Art~ 18
.
Parágrafo único. Na Presídên..
ela da República, o Chefe do Gabinete Militar e o Chefe do Gabinete Civil poderão alte-ar
ou

cancelar a classificação de qual"
quer documento que, no interêsse
da administração, tenha que ser
publicado em Diário Oficial. n
"·Art. 93
.
Parágrafo único. A pessoa nsíca ou jurídica submeterá ao Mtnístérto contratante os nomes oos
elementos que poderão ter acesso
a material e informações SIgilosos, OS quais, após as provídênctaa
pertinentes dos órgãos de segurança do Ministério, deverão conetal' na cláusula de segurança do
contrato, discriminados os graus
de sigilo a que estão credencíados. "
Art. 3Q. li:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Ie~
vogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 11 de novembro de 1971;
150° da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazzct
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha J..,agôa
.
Marcus Vinicius ./!ratini de MoraeB
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Venoso
José Cosia Cavalcant1,
Hygino C. Corsetti

DECRETO NQ 69.535 -

DE
NOVEMBRO DE 1971

11 DE

Concede reconhecimento aos Cursos
de Economia e de Administracão da
Faculdade de Ciências Econ6micas
da Universidade de Uberlándia.

o Presidente ria República, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artdgc 81, item LIl, da Constltutçáo. de
ucôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta '10 Processo no
CFE 1.949, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q.
E' concedido reconhecimenta aos Cursos de Economia e de
ndminístracâo, da Faculdade de Cíêncías Econômicas, da Universidade
de Uberlândia.
Art. 2Q. ~ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re~
vcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1971;
~509
da Jndepsrsdêncía e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

G. Passarinho

Jarbas

DECRETO

N9

69.536 -

DE 11 DE

NOVEMBRO DE 1971

°

Declara de utilidade pública
Lar da
Menina, com sede em Tubarão, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 29.733, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarado de utdudade
pública, nos têrmos do artigo 19, da.
Lei 91, de 28 de agôsto de 1935, combinado com o artigo 1Qdo Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maio de t961, c Lar
da Menina, com sede em Tubarão,
'Estado de Santa Catarina.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1971;
!S09 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

sitreao

MÉDICI

Buzaid
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DECRETO N9 69.5,37 -

DE

12

DE

NOVEMBRO DE 1971
Retifica o Decreto n 9 63,496, de 30 ae
outubro de 1968.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíçâo, de-

creta:
Art. 19.
O artigo 19 do Decreto
nv 63.496, de 30 de outubro de 1968,
publicado com incorreção no Diário
Ojiatal de 4 de novembro do mesmo
ano, passa a vigorar com a aegumta
redação:
"Art. 19. E' concedido 1'800nheclmento ao Curso de Ciências
Domésticas e Educação Rural, da
E::cola Superior de Ciências Domésticas e Educação Rural, anexa
à Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, de Lorena,
no Estado de São Paulo."

Art. 29.. aete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárjo.
Brasília, 12 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

WDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9

69.538 - DE 13 DB
DE 1971

No~BRO

Reconhece o Curso de Ciências - LLcenciatura de 19 ciclO, eZ(J., Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Santos - da Sociedade Visconde de São Leopoldo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Ccnstdtuíçao, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 84::l
de 9 de setembro de 1969 e tendo em

vista o que consta do Processo número
1.915-70, decreta:

Art. 19. E' concedido reconhecimento ao Curso de Ciências - Licencia tura de 19 ciclo - da waculdade de
Filosofia, Ciências e Letras d- Santos,
mantida pela Sociedade Visconde de
São Leopoldo, na cidade de Santos,
Estado de São Paulo.

Art. 29. :í!iste Decreto entrara em
vigor na data de sua ounlíoaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de novembro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
Republíca.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.539 -

DE

16

DE

NOVEMBRO DE 1971
Autortza o tumcumamento da Escola
Superior Integrada de E:luc:tcáo F1sica e Prática Desportiva de Guarulhos - S. P.

o Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constrtuíçac, de
acôrdo com 'o artigo 47 da Lei cv
5.540. de 28 de novembro de 1963. alterado pelo Decreto-lei 11 9 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 249.738
de 1971 - MEC, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior Integrada de Educaçâc Física e Prátdea Deaportava de Guarulhos, mantida pela
Sociedade Guarulhense de Educação,
em Guarulnos, no Estado de São
Paulo.
Art. 29. ':Ê:ste Decret-o entrará em
vigor na data de sua punücacâo. revegadas as disposições em contrário.
Brastlía, 16 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIo G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinno

DECRETO N° 69.540 -

DE 16 DE

NOVEMBRO DE 1971

Retifica os Decretos números 51.350,
de 23 de novembro de 1961, 65 6715
e 65.679, de 29 de outubro de 1969,
que enquadram servidores dos extintos Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários e Instituto de
Aposentadoria e Pensões
dos Industriários.

o Presidente da República, usando
dar: atribuições que lhe confere o artigo 81, item ID, da Constitulção, e
tendo em vista o disposto no artigo
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56 da Lei n" 3.780, de 12 de julho de
1960, e o que consta do Processo ....
nv 3.130, de 1962, do Departamento
Administrativo do Pessoal ctvtl, de-

creta:

Art. 1° Ficam retificadas, na forma dos anexos, as relações .iomlna ís

que acompanham os Decretos

....

nos 51.350. de 23 de novembro de 19tH,
65.676 e 65.679, ambos de <l9 d::: OU~
tubro de 1969, que enquadraram Fel"
'lidares dos ex-LA,P.C. e LA,..PI.,

respectivamente, para o fim de sanar
incorreções havidas quando c.,

boração dos
mentos.

ela-

mencionados enquadra-

Parágrafo único. Em

decorrência

do disposto neste artigo ttcam revlstos os quantitativos das séries de elasses smgujares abrangidas, registrados
nos anexos aprovados pelos decretos
mencionados.

Ar~. 2Q OS valõres

dos níveis de
dos cargos constantes da
r\tIflCaçao de que trata o artigo ideste Decreto são os prevía-ns
no
Anexo J.. da Lei n'' 3.780, de 12 de julho. de 1960, reajustados por leis postenores.
venc.lme~tos

1960 para o pessoal abrangido pelo artigo 19 da Lei n" 3.780, de 1960, e
a partir de 15 de junho de 1962 para
o pessoal beneficiado pelo parágrafo
único do artigo 23 da Lei n- 4.069, de11 de junho de 1962.
Art. 4° O disposto

deradas nulas, ilegais ou contrárias
às normas administrativas em vigor.
Art. 5° O órgão de pessoal competente. apostdlará os títulos dos servidores abrangidos pelo artigo lo dêste
Decreto ou expedirá atos declaratorios das situações
dos mencíonaoos
servidores, com observância do diaposto na Emenda Constitucional n« 1,
de 17 de outubro de 1969.
Art. 6° âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrárrc,
Brasília, 16 de novembro de l ~7l;
da Independência e 839 da
República.

Art. , 3° Os efeitos rtnancearos de.
c?rremes da aplicação dôste Decreto
VIgoram a partir de 1" de julho de
DECRETO NQ 69. 541

neste Decreto

nâo homologa situações que. em virtude
de sindicância ou
tnquérítc
admmlstratívo, venham a ser consi-

~ DE

1'50Q

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Júlio Barata

03 anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 17 de
novembro de 1971.
16

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Iâmistérío da Fazenaa, em favor de diversas unidades orçamentorae, o crédito suplementar de CrS 91.500,00 para retõrçc de dOtações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a artigo 81, item TfI, da Constituição, e da autorização ccnttda no artigo 69 da
. . t.,~::1?_.!5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. Iv Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas umdades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 91.500,00 (noventa e um mil e quinhent-os cruzetrosj , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc 17.00, a saber:
eis 1,00
17.00 - MINI8'rnRIO DA FAZENDA
17.05 - Divisão de Segurança e Informações
17.05.08.09.2.009 - Assessoria Rela-cionada à Segurança Nacional
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
67.00U
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
21.00U
3.2.3.0 -- Transferências de Assistência e Prevídêncta
3.2.3.3 17.10 -

Scctal

Salário-Família
.
Conselho Técnico de Economia e Finanças

1.500

ATOS DO :F3'ODER EXECUTIVO

17.10.01.07.2.014 2.2.3.0 :3.2.3.3 -

Assistência Técnica aos Estados e Municípios
Transferências de Assistência e Previdência.
Social
.........................
Salário-Família

2.000

-91. 500

Total. . .

Art. 29 Os recursos necessários
execução dêste Decreto decorrerão deanulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta, a saber:
á

eis

17.00 - MIN1STJ<R10 DA FAZENDA
17.10 - Conselho Técnico de Economia e Finanças
Atividade - 17.10.01.0'1.2.014
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vaa-íáveís ......................••
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Pla-

1,00

2.000

nejamento e Coordenação Geral

f1'ojeto

28.02.18.00.1.024
3.2.:6.0 - Reserva de Contigência

.

89.500
91. 500

Total .

Art. ac este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as . disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 83;,1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pecara
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

68.542 - DE 17 DE
DE J.971
Autoriza- o funcionamento da FaculN'!

NOVEMBRO

dade de Ciências Administrativas e
Contábeis de Atibaia - SP.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item IH, da Constituiçáo, de
acôrdo com o artigo 47 da L.tÜ '15' .•
5,.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processe nv ..
246.894 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
DECI{,ETc- N9 69.543 -

Art. 19. Fica autorizado o runcicnamento da Faculdade de Ciências
Administrativas e Contábera de Atdbaía, manti~a. pela Instdtulçao Eclu~
cactonal Atíbaíense, sediada em Atibaia, no Estado de São Pauto.
Art. 29. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 18vogadas as disposições em contrárto,
Brasília, 17 de novembro de 1971;
~509
da Independência e 839 da.
República.
E1VIÍLIü

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE 17 DE NOVEMBRO DE 1971

Fixa os preços mínimos para financiamento ou aquisição de Sorço Granitere, das toxnoec Centre-Oeste, Sudeste e Sul, da satra 19n-1972.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constttuíçào e de acordo com o disposto no Decretolei nv 79, de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 19 Fica assegurada ao Sorgo Gramtero, das Regiões Centro-Oeste,
Sudeste e Sul, safra 1971·1972, a garantia, de preços mmímos de que trata
o referido Decrcto-Ieí, etencddas :;',5- condições do presente Decreto.

ATOS
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§ 19 Os preços mínimos básico:" expressos na tabela anexa ao presente
Decrer-. seeunoc zonas Geo-Ecor.ômlcas, são aquêles que deverão ser efetivamente pag is aos produtores ou suas cooperativas.
§ 29

Os preços minímcs são livres de quaisquer despesas adicionam,

rnctusíve ímpostos e taxas.
§ 3y As Regiões Centro-Oeste, Sudeste e SuL de acordo com o novo
zoneamento do Pais íncluen- os Estados do Esptrtto Santo, Rio de Janeiro,

Guanabara. São Paulo. Pararia. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso e i) Distrito Pederar.
§ 49 Tendo em viste a ccmcidencía do calendário agrrcola do 'rerntono
de Rondórua com r das Regiões ar íma referidas, os preços e demais especírtcaczes do n- esente Decret-a se estenderão também àquele Território.
§ 59 Flca entendido come safra 1971-1972 as safras ditas das águas e
das secas.
Art. 29 Os preços ora fixados se referem ao produto ~condicionado -m
sacos de 60 (sessenta) cuílcs da classe "vermelho", do típo 2 (dois), ..' as
-específícaçôes constantes d.. Decreto nv 69.~79, de 23 de setembro de 1971,
ou outras equrvalentes que vierem a ser onciaímente estabetecídaa.
r:~... paráerafc único. Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos,
classes, grUPf;S ou padrões não especificados no presente artigo ~, tem-em,
.0 tipo e qualidade de embalagem para o produto objeto do presen ~~e Decre~o,
serào esta belertôos em instruções 8, serem baixadas peja Corrnssão de Fr-~
nancíamenco dI" Produção, observadas as mesmas condições fixadas neste
artigo para o tipo básico.

Art. 39 As operações a que se refere o art. 29 dêste Decreto serão -ea-

Iízadas de preferência com produtores ou suas cooperativas, podendo, TIO

entanto, as de fmancíamento com opção de venda, ser estendidas, em
caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para a extensão a terceiros das operações em questão,
será necessário que êstes comprovem ter pago aos produtores preços nunca
inferiores aos mmímos báaíccs esta beíecíuos na tabela anexa ao presente
Decreto ou nas mstruçôcs da Comissão de Financiamento da Produção, de
que trata o parágrafo úníco, art. 29 dêste Decreto.
:A;r~. 49 ~s limites, prazos e c:Iemais condlçoes para as operações de
aquisiçac e_ fínancíamento serao nxaoos pela Comtssao de Fínanctame-ito
da Produção, que expedirá as instruções necessárias à execução dêste

Decreto

~

Art. 59 O presente Decreto entrara em vigor na data de sua pubu.cação no Diàric Gtícia; de União. revogadas as díspostções em contrárío .
Brasília, 17 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repúbttca .

EMíLIO G. MEDICI
L. P. Cirne Urna

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 18-11-71.
DECRETO N'I 69.544 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1971

.Abre ao Mimsterio da Educação e Cultura o credito suplementar de ....•
cr$ 72.789.100,00, para retorço de eotcções consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Republtca. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, tia Constituição e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970 decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mírustérío da Edu-cação e Cultura o crédito
.suplementar no valor de Cl'$ 72.789.100,00 (setenta e dois milhões, sete-

18'1
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centos e oitenta e nove mil e cem cruzeiros), para refôrçc de dotações
crçamentàrías consignadas eo subanexo 15.00, a saber:

c-s

15.00 -

MINISl1'$IO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15. ui -

Gabinete do Ministro

1,00

15.01. 01. C4.2.001 - Assessoria Ministerial
3.2.3.3 - Batarío-Famíha .
15. U2 - Secreterta-Geral
15.02.09.01.2.004 - Supervisão, Coordenação e Administraç2.-t. ,]0 Instituto Nacional de Estudos Pe-

4.800

oagogrcos

3.1.1.1
01
3.2.5.0
15.02.09.02.2.013

--

3.1.1.1 01
02
3.2.3.3
15.05

-

15.05.09.01.2.02(} 3.2.7.5 01
07
15.06
15.0G,,0'::.. 0'{.2.02:>
3;2.3.3
3.2.5.0
15.07
15.07.01:LU9.2.024

-

3.1.1.1 -

01 15.09
15. íJ9. 09.01.2. U::!6
3.1.1.1
01
3.2.3.3
15.10
,15.1U. U9.01. 2. 030

-

-

Pessoa, Civil
'vencimentos e Vantagens Fixas

.
Oontrtcutçôes de Previdência Social.
.
Levantamento e Divulgação da rsscaustíca Educacional e Cultural
1-'(;;5808 Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
: ..
Despesas Variáveis . . .
.
Salarío-Farmha
.
secretaria de Apoio Administrativo - Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo da Fundação Centro
Brasileiro de TV Educativa
Fundações Instituídas pelo Poder PÚblico
Pessoal . . . .
.
Contribuições de Prevídêncía SociaL
.
Inspetoria-Geral de Finanças
coordenação e Contrôle Financeiro
Salárío-Famíría . .
.
Contribuições de Previdência Social.
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada a Segurança Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Conselho Federal de Cultura
Artmmístraçác do Conselho
Pesso;

182.100
1.000

73.600
5.000
1.000

494.300
166.800
1.800
800

84.600

Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Salàrío-Pamtüa

'"""
'.......

Conselho Federal de Educação
Coordenação e Fiscalização das Atividades
de Ensino
3.2.3.3 - Salário-Família . . . .
.
3.2.5. O - Contribuições de Prevídêncía sociai.
.
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
:15.12.03.01.2.036 - Administração do Conselho e Fiscalização das Atividades de Entidades Assistenciais e Sociais
3.1.1.1 - PeSS08. Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Fanulia
.
15.14 - Departamento de Admi.nistração
15.14.01.01.2.038 - Ooerdenaçâo e Execução das Atividades
de Administração Geral
3.1.1.1 - Pessoa Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.

00";';''';_.'-

32.100
2.700

4.300
4.200

10.000
1.000

110.000
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3.2.3.3
3.2.5.0
15.15
115 .15.09.01.2.039
3.1.1.1

-

01 -

15.15.09.01.2.040 3.1.1.1 -

02 15.15.09.01.2.042 3.1.1.1 -

Salário-Família . . .. ,
Contribuições de Previdência Social
Departamento de Apoio
Administração Departamental
Pessoa. Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

60.000
16.000

15.300

Documentação e Divulgação
Pessoa' Civil

Despesas Variáveis .

5.800

Assístêncla ao Estudante
Pessoa. Civil

01 - Vencimentos 8 Vantagens Fixas
3.2.5.0 15.15.09.01.2.043 -

.
.

.

Contribuições de Previdência Socíal , .
Admíntstraçào e Manutenção do Institu-

29.800
2.300

to Nacional do Livro
3.1.1.1 -

01 -

3.2.3.3 HL15. 09.10.2.048 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Salário-Família.

.

.

Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Nacional de Alimentação Escolar
3.2.5. O - Contribuições de Previdência SociaL ...
15.15.09.11.2.055 ---'- Manutenção da Biblioteca da Secretaria
de Estado
3.1.1.1 - Pessoa Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixa-s
.
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
15.16.09.02.2.062 - Preservação do Património Histórico e
Artístico Nacional
3.1.11- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família . . .
..
1:5 .16.09.11.2.069 - Coordenação, Supervisão e Assistência à
Arte Teatral
3.1.1.1 - Pessoa. Crvü
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
.
15.16.09.11.2.070 - Desenvolvimento da Campanha Nacional
do Teatro
3.1.1.1 -- Pessoa] Civil
C2 3.2.5.0 15.16.09.11.2.0'{3 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

15.16.09.11.2.076 3.1.1.1 OI -

3.2.3.3 -

15.16.09.11.2.078 3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 -

15.16.09.11.2.079 3.1.1.1 -

Dl 15.16.09.11.2.080 -

Despesas \.' a,-Iáveís

.

Contribuições de Previdência SociaL
.
Coordenação e Supervisão da nacncorrusão Educativa

400.900
19.000

21.400

2.500

45.0005.000

61.400
lADO

8.000
2.300

Pessoa, CiVIl

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
..
.
Manutençã-o dos Serviços de Biblioteca
Nacional
Pessoa, cívn
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Manutencáo do Museu Histórico Nacional
Pessoa- CiVI'
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família . .
.
Manutenção do Museu Imperial
Pessoa Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Manutenção do Museu Nacional de Belas Artes

660.700
6.200

259.400
12.800
101.000
8.600
117.100

ATOS DO ~DER ExECUTIVO

3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 15.17 15.17.09.02.2.083 3.2.7.2
01
15.18
15.18.04.02.2.086
3.1.1.1
01
3.2.3.3
15.18.09.01.2.087
3.2.3.3
3.2.5.0
15.18.09.06.2.091

-

3.1.1.1 -

01 02
3.2.3.3
3.2.5.0
15.18.09.06.2.092

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
15.18.09.06.2.093

-

Pessoal Civil
.
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Familia . .
.
Departamento de Assuntos Culturais _
Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Departamento de Assuntos Universitários
Pesquisas em Astronomia e Geofísica
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia.
.
.
Administração Departamental
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Socíal .
.
Admírüstraçâo e Manutenção da Escola
de Agronomia da Amazônia
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis • .
..
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social. .
Administração e Manutenção da Escola
Superíor de Agricultura de Lavras
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Família .•.....................

Administração e Manutenção da Escola
Federal de Engenharia de Itajubá
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3 .3 - Salário-Família.
.
.
3.2.5.0 --'- Contribuições de Previdência Social.
.
15.18.09.06.2.094 - Administração e Manutenção da Escola
de Farmácia e Odontologia de Alfenas
3.1.1.1- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
..
3.2.3.3 - Salário-Familia.
.
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social.
.
15.18.09.06.2.095 - Administração e Manutenção da Escola
de Odontologia de Diamantina
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social.
.
:15.18.09.06.2.096 - Admínístração e Manutenção da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
-

-

186.000
23.000

161.500

68.000
12.600
3.000
4.000

99.900
26.400
15.900
5.400

2.6OQ
109.700
3.700

277.600
9.700
37.900

46.600
46.600
2.500
6.100

45.100
44.400
3.000
12.800

Dberaba

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Administração e Manutenção da Faculdade de Direito de Mato Grosso
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.

3.1.1.1
01
3,2.3.3
15,18.09.06.2.097

189

134.300
14.100

115.100
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3.2.3.3 15.19 15.1!::l.09.06.2.102 -

Salário-Família . .
.
Departamento de Assuntos universitários
- Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo da Federação das Es-

colas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara
3.2.7.5 01 -

04 07 15.HLü9.06.2.103 -

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal "
.

Inativos

.

.

.

.

.

Contribuições de Previdência Soctal .
.
Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas
3.2.7.5 - Fundações Insütuidaa pelo Poder Público
01 - Pessoal . . . .
.
15.19.09.06.2.104 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Brasília
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder público
01 ~ Pessoal . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social.
.
15.18.09.06.2.105 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão
3.2.7.5 - Fundações Jneütuidas pelo Poder público
01 - Pessoal . . . .
"
.
07 - Contribuições ele Previdência Soclar. .
15.19.09.06.2.106 - Atividade a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder público
01 - Pessoal.
.
.
06 - Salário-Família.
.
.
15.19.09.06.2.107 - Atívidade a Cargo da Fundação Uníversidade de Uberlándía
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder publico
Dl - Pessoal . . . .
"
.
07 - Ccntrrouiçôes de Previdência Scciai
.
15.1~~.09.06.2.108 Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Prête
3.2.'"'.5 - Fundações Instituídas pelo Poder público
01 - Pessoal . . . .
,
.
04 - Inativos
,
.
00 - Salário-Familia . .
.
15.19.09.06.2.109 - Atividade a Cargo da Fundação Umversídade Federal de Pelotas
3.2. t, .5 - Fundações Instituídas pelo Poder público
01 - Pessoal . .
'
,
.
04 - Inativos . . .
.
06 - Salário-Família
.. ,
.
07 - Contribuições de Previdência SociaL
.
15.19.09.06.2.110 - Atividade a Cargo da Fundação Ijniversidade Federal do Piauí
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder público
01 - Pessoal .
.
'
"
.
.
07 - Contribuições de Prevtdencta Sccial
15.18.09.03.2.111
Atividade a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5
Fundações Instituídas pelo Poder publico
01 - Pessoal .
_. . .. .
,
.
04 - inativos . . . .
.
06
Salário-Famíha..
.
07 - Contribuições de Previdência Social.
.

1.970.900
96.800
133.800

812.000

812.000·
812.000

2.300.000
500.000

828.000
2.700

341.000
45.700

420.900
32.500
16.300

724.100
122,600

7.000
410.700

830.200'
338.800

1.000.000
15.50C

600
297,400'
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15.19.09.06.2.112 -

Atividade a Cargo da Universidade Federa! de Alagoas
3.2.7.2 - Enudades Federais
01 - Pessoal . . . .
_
.
.
04 - Inativos . . . .
06 - Sararto- Família . . . .
.
07 - Contribuições de Prevídéncía eocíat.
.
15.19.09,06.2.113 - Atividade a Cargo da Universidade Fe~
deral da Bahia
3.2.7.2 - Ent-idades Federais
Dl - Pessoal . . . .
.
OS - Saiarro-Pamtlía . . . ..
.
15.UJ.09.0ü.2.114 Atividade a Cargo da Universidade Pederal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
04 - Inatavos .
.
.
06 - Balaria-Família.
.
"
.
07 - Contribuições de Prevldencía Sccíaí . .
15.19.0906.2.115 - Atividade a Cargo da Universida-de Pedera I do Espírito Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
{J4
Inativos
.
06 - BaIana-Família.
.
.
15.18.09.0ü~2.116 Auvtoaue a Cargo da Universidade Pederai de Goiás
3.2. r/ . 2 - Ennctacíes Federais
01 - Pessoal .
.
.
04 '-- inativos . . .
.
06 - 8alario-Familia.
.
.
07 - Contribuições de Previdência gcoíat.
.
15.]9.09.06.2117 - Ativinade a Cargo da Universidade Federal Fluminense
3.:d.7.:d - Enuoades Peueraís
01 - Pessoal .
.
.

Uo 07 -

Saiarro-Pamtíta . . . ..
.
Contribuições de Previdência SOCIal
15.19.09.06.2.118 - At.vidade a Cargo da Universidade Federal rte Juiz de Fora
3.:d. 7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal _.
.
.
Uo - Salárto-Farmlía . .
07 - Contribuições de Previdência Social. ....
15.19.09.06.2.119 - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
04 - Inativos .
.
.
06 - Saiarto-Famíha . . . ..
..
07 - Contribuições de Previdência Scctat. .
15.19.0903.2.120 - Atividade a Cargo da Uníversídade Federal do Pará
3.:d.7 . 2 - Emidades Federais
01 - Pessoal . .
.
04 - Inativos . . . ..
'
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
15 }9.08.00,2.121 - Atcvicarle a Cargo da universidade Federal da Paraíba
> •••••••••••

500.000
81. 700
35,700
130.400

1.000.000
320.000

1.000.000
391.200
391. 200
4<38.600

1. 000.000
123. 100
59.200

1.500.000
22.800
119.200
1. 399.900

1. 000.000
70.700
866.400

1.000.000
37.700
296.700

1.200.000
54:2.300
212.400
878.600

50D.OOO
130.400300.000
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3.2.7.2 -

Entidades Federais

01 - Pessoal .
04 - Inativos .
06 15.19.09.06.2.122 -

.

.

.
.

Salario-Família . . . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Fe-

3.500.000
40.500
182.400

deral do Paraná
3.2.7.2 01 04 -

Entidades Federais
Pessoal . . . .

Inativos.
.
05 - Pensionistas . . . .

06 07 15.19.09.06.2.123 -

.

.
.

Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Socíal,
.
Atividade a Cargo da Universidade Fe-

1. 500.000
183.800
10.500
116.900
1.900.000

deral de Pernambuco
3.2.7.2 -

01 06 07 15.19.09.06.2.124 -

3.2.7.2 01 04 06 07 ~15 .19.09.06.2.125 3.2.7.2 01 04 05 07 15.19.09.06.2.126 3.2.7.2 01 04 06 15.19.09.06.2.127 3.2.7.2
01
04
07
~15.19.09.06.2.128

-

3.2.7.2 01 04 06 07 _15.19.09.06.2.129 3.2.7.2 01 06 07 :15.19.09.06.2.130 3.2.7.2 01 -

Entidades Federais

Pessoal.

.

.

Salário-Família . . . .
.
Contribuições de Previdência. Social
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Inativos . . . . .•.......................
Satàrto-Família . .
.
Contribuições de Previdência Socíal , .
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Inativos .
..
.
Salário-Família . . . ..
..
Contribuições de Previdência scciar.
.
Atividade a Cargo da Universidade Pederaj do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal .
.
.
Inativos .
.
.
Salário-Família .
.
.
Atividade a Cargo da Universidade Fe~
deral de Santa Catarina
Entidades Federais
Pessoal .
.
.
Inativos.
.
.
Contribuições de Previdência Social.
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal . . . . ........................•
Inativos . . . .
.
Balario-Famüla . . . .
.
Contribuições de Previdência Socia1. ....•
Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Satárto-Famílía
_
..
Contríbuíções de Previdência goctal , .
Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural de Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal.
.
.

1. 700.000
396.000
556.600

1.000.000
200.000
59.900
584.500

2.200.000
200.000
47.700
945.800

1.500.000
500.000
255.800

1.500.000
64.400
2.000.000

300.000
53.S00
172.900

137.700

500.000
116.600
81. 800

600.000
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04 06 07 15.19.09.06.2.1:$1 ~

Inativos
. . ........................•
Salarfo-Famílta . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade a Cargo da Escola Paulista de
Medicina
3.2.7.2 ~ Enzíoades Peoerais
01
Pessoal..
.
.
.
06 ~ Satarro- Familia.
.
07 - Conrntiutçóes de Previdência Social
15.21 - Departamento de Educação Complementar
15.2].0901.2.156 - Acmmistracào Departamental
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
15.21.0907.2.162 - Serviços de Assistência a Surdos
i:l. 1.1.1
Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 ~ Salàrto-Famü.a
.
15.21.09. U7 . 2 .163
Assistência e Supervisão ao Ensino de Cégos e Amblíopes
3.1. L 1
Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Saíàrto-Famfüg
.
15.22 - Departamento do Ensino Fundamental
15.22.09.01.2.165 - Admtnístração Departamental
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
3.2.:5 3 - Salárto-Iramiha
15 '23 .- Departamento de Ensino Médio
15.23 09.01 2.1·;~~ - Aomrmst.racs.c Departamental
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Familia.
. . . . . . .. .
.
15.24 - Departamento de Ensino Médio - Enüdattes Supervisionadas
15.24.09.05 2.1b5 - Atividade a Cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
.
06 ..,.- Salário-Familia.
15.24.09.05.2.186 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
.
01 - Pessoal
.
.
06 - Salário-Família.
.
07 - Contribuições de Prevtdêncía Social
15.24.09.05.2.187 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social.
.
15.24.09.05.2.188 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - jmnoaocs Federais
.
04 - Inativos
.
07 - Contribuições de Previdência Social.
15.24.09.U5.2.189 - Aüvídade a Cargo da Escola Técnica Federal de Campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família .

193
193.000
47.900
184.600

400.000
46.300
73.500

16.600

2.724.900
18.500

771.000
20.000

978.800
32.400

4.512.900
881.400

150.000
48.700

234.400
1.000
8.000

596.400
47.000

5.000
7.200

4.100
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Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe-

deral do Ceará

01 -

Pessoal . . . .

.

06 15.24.09.05.2.191 -

Salário-Família.
.
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe-

3.2.7.2
01
06
07
15.24.09.05.2.192

Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Salárto-Pamiüa .
.
"
.
Contribuições de Previdência Social. .
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Espírito Santo
Entidades Federais

106.300
6.600

deral Celso Suckow da Fonseca
-

3.2.7.2 -

01 -

15.24.09.05.2.193 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.194 3.2.7.2
01
06
07
15.24.09.05.2.195

-

3.2.7.2
01
06
15.24..09.05.2.196

-

3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.198 3.2.7.2
01
04
06
15.24.09.05.2.199

-

Pessoal . .

.

Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Goiás
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão
Entidades Federais
Pessoal .
. ........•................
Satàrto-Pamtlía
.
Contribuições de Previdência Bocíal .
.
Atividade a Ca-rgo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Entidades Federais
Pessoal . . _
.
Salário-Família.
.
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Nr!nas Gerais
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Atividade a Cargo da EScola Técnica Federal do Pará
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
IDa tívoa . . • . .............•••..........

Salárío-Famtlla . . _.'
Atividade a Cargo da Escola Técnica
deral da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
06 - Salário-Família . .
{J'l ~ Oontrlbuiçôes de. Previdência Social
15.24.09.05.2.201 - Atividade a Cargo da Escola Técnica
deral de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
15.24.09.05.2.202 - Atividade a Cargo da Escola Técnica
deral de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
07 - Contribuições de Previdência Social.
15.24.09.05.2.203 - Atividade a Cargo da Escola Técnica
deral do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
06 - Salário-Família . .
07 - Contribuições de Previdência scctai.

.

450.000
11. 200
45.500

100.000

150.000

190.900
19.000
27.500

425.400
2.800

250.000

105.400
1.900
10.700

Fe.
.
.
Fe-

180.000
28.800
92.900

.
Fe-

147.000

.
.
Fe-

80.000
77.100

.
..
.

132.100
3.600
9.200
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Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de cuimrce - GB
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
15.24.09.05.2.205 - Atividade a Cargo da. Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Socíal .
.
15.24.09.05.2.206 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
06 - Salário-Família.
.
.
07 - Contribuições de Previdência Socíad, ....•
1!":i.24.0s.:)5 2 21.7 _.- Atavíctade a Cargo da Escola Técnica Federal de sao Paulo
15.24.09.05.2.199 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
Dl - Pessoal .
.
.
06 - Salário-Família.
.,
.
.
07 - Contribuições de Previdência Soüial .
15.24.09.05.2.201 - Auvídade a Cargr, da Escola Técnica Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . . ........................•
15.24.09.05.2.202 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Socíal . ...•
15.24.09.05.2.203 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . ,
.
.
06 - Salário-Família . . . ..'
07 - Contribuições de Previdência Social.
.
15.24.09.05.2.204 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Quimica - GB
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - PeSSOal . . . . ........................•
15.24.09.05.2.205 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Feaeral do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
07 - Contribuições de Previdência aociar. .
15.24.09.05.2.206 - Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
.
.
06 - Salário-Família.
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
15.24.09.05.2.207 - Atividade a Cargo da Escola 'r'ecmca jrcderal de São Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
06 - Salário-Família . .
.

IS5

15.24.09.05.2.204 -

53.000

650.000
232.300

500.000
5.000
85.000

180.000
28.800
92.900

147.000

80.000
77.100

132.100
3.600
9.200

53.000

650.000
232.300

500.000
5.000
85.000

93.400
2.700
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15.24,09,05.2.208 -- Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergtpe
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal "
.

386.300

TOTAL . . .

72.789.100

Art. 29 Os recursos necessários
cexecucâo deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
à

eis

15.00 15.01 Atividade 3. 1.1.1 ('2 15.02 liMvidade 3.1.1.1 01 -02 3.2.3.3 -3.2.5.0 Atividade 3.1.1.1 02 :.2.5.0 15.04 Atividade S. 1.1. 1 -02 -15.08 -AtiVidade 3.1.1.1 --

1,00

MINISTERlO DA EDUCAÇãO E CULTURA

Gabinete do Ministro
15.01.01.04.2.001
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Secretat ia Geral
15.02.01.07.2.003
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Família.
.
.
Contribuições de Previdência Social.
.
15.02.09.02.2.005
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
..
.
Contribuições de Previdência Socíal .
.
Secretaria de Apoio Administrativo
15.04.09.01.2.019
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Consultoria Jurídica
15.08.01.01.2.025
Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
15.12 -- Conselho Nacional de SerViÇO social
nncruane -- 15.12.03.01.2.035
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Socíal .
.
15.15 - Departamento de Apolo
AtiVIdade -- 15.15.0~.01.2.039
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Vartáveia . .
Atividade -- 15.15.09.01.2.040
3. 1. 1. 1 - Pessoal Ci vn
01 - vencimentos e vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Saíarro-Famtüa . .
.
AtiVIdade -- 15.15.09.01.2.042
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Despesas var-tàvels
.
02
Atividade - 15.15.09.10.2.048
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vartáveis
Atividade - 15.15.09.11.2.055
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
..
15.21 - Departamento de Educação Complementar
Atividade - 15.21.09.07.2.163
3.1.1.1 - Pessoal Civil

150.000

420.000
1.580.000
8.000
10.000
5.000
5.000

65.000

80.000

53 500
10.900

73.000
120.000
3.000
19. UoO

40.000
32.000
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02
3.2.5.0

197

Despesas Variáveis
,
.
Contribuições de Prevídêncla Socíal .
.
Ib . <l3
Departamento de Ensino Médio
Atividade - 15.23.09.01.2.173
3.1.1.1
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
02
3.2 c li - Contrruurçõcs QE. Previdência Social
.
28.00
Encargos Gerais da Uníào
2l:L02 - rõecursos sob a Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
projeto -- 28.02.18.00.1 024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
TOTAL

Art.

39

82.000
26.000

7.630.000
1.856.300

60.520.400
72.789.100

Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo,

revogarias as disposições em contrário.

Brasília, 17
República.

de novembro

de

1971; 1509 da

Independência e 839 da.

EMÍLIO li. MEDICI

JOSe runno Pecara
Jarbas G. Passarinho
Jot/p Paulo coe Rei.'? VeUoso
DECRETO N ° 6~.545 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1971
Retifica o artiço 1.0 do Decreto número 46 1')5 a: 5 de junho de 1959,
e estabelece âreas de servidão.

o Prestdent- da República, usando da atrfnuíção que lhe confere o
artigo 81, n." lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n." 227, de
28 de feve-eiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n. 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o artigo 1.<Sl
do Decreto numero quarenta e seis
mil cento e clnquenta e cinco .....
(46.155) de cinco (5) de junho de
mil novecentos ~ cinqüenta c nove
(1959), que passa a ter a seguinte redação: - Fica outorgada D. Camargo
Corrêa Industrfal Sociedade Anôni...
ma, concessão para lavrar oalcárío no
lugar denominado Serrinha, em terrenos de sua propriedade dístrtto de
Jtaoca, município de Apíaí, Estado de
São Paulo, numa área de duzentos e
trínta e se-s hectares dezoito ares e
noventa e três centíares (236,1893 haj
dehmítada por um triângulo, que
tem um vértice 8. quatrocentos e noventa e oito metros (498m), no rumo
verdadeiro .íe trinta e oito graus sudeste (38.° SE), do centro da ponte
de concreto armado eôbre o Rtbeírac

Palmltal, ponte esta da estrrada particular de Camargo Corrêa Industríal S. A., qUI;; liga a jazida Serrinha à rodovte Apiai - Jtaoca, e oe
lados a partir dêsse vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: ~ doi mil setecentos metros (2.700m) setenta e quatro graus
cinqüenta e seis minutos sudoeste
(74. 0 5 6 ' S W ) , dois mil cento e dea
metros (2 . 110m) , quaTentae oito
graus cinqüenta e oito minutos sudeste (48,058'SE); dois mil trezentos
e vinte e um metros e quarenta e
sete centímetros (2.321,47rn), vinte e
cinco graus cinqüenta e seis minutos nordeste (25.<>56,NE).
Art. 2.° Ficam estabelecidas para
a jazida as seguintes áreas de servidao: - 1. Area para implantação
da linha tereférlca e linha de trariamissão de energia elétrica. A área
ocupada pela faixa de servidão ao
longo das linhas
do teleférico e
transmissão de energfa elétrica é de
trinta e seis hectares setenta e seis
ares e vinte> centrares (36,7620 ha),
em terrenos da concessionária e de
Otávio Simões Rolim João Lisboa,
Pedro Dias de Souza, Romão Alves
dos Santos, Clementtna Alves dos
Santos, Anselmo Miranda, Pedro
Corrêa, de Olívelra, Gaudênclo Mont.eíro da Rosa Ernesto Rodrfguea de
Lima, 'I'aihe' Korogt, José Fernandes
da Rosa, Antônio Batista) Antônio
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de quatro mil noventa metros e quatro centímetros ,4.090-04m), até o
marco LT-<:::- A partir do marco ...
LT-2, a linha sofre deflexão toman
do o rumo vinte graus seis minutos
nordeste
(20 Q06'NE) ,
até atdnglr 9cinco mil qumhentos e sessenta e oito metros e cinqüenta e oito centí-

tos e rumos verdadeiros, a partir do
marco LT-l:
LT~l A trinta e cinco metros
t Sõm). quarenta e nove graus e vinte e cincc minutos sudeste
.
(4!:J.o25'SEJ.
17~A
- três mil duzentos e doze
.
metros e sessenta centímetros
(3 21'l,60mJ. quarenta graus trinta e
o35'NE).
cinco minutos nordeste (40.
MC-7 - ot atrocentos e oito metros (408m) . setenta e nove graus
quatorze minuto;" nordeste
.

metros (5568,58m), o marco LT-3,
encravado no Sítio da Fábrica, próxlmo aos lírrutes urbanos da cidade
de Apiai. A linha do teleférico está

MC-7-A trezentos e trinta metros (330m), vinte e quatro graus
trinta e seis minutos nordeste

de França e outros. A linha do tererénco tem o seu inicial no marco
LT-l. Encravado na propriedade da
concessionária e érea do Decreto de
Lavra, seguindo o rumo verdadeiro

quarenta graus trinta e cinco minu-

tos nordeste (40.° 35'NE), e distancia

preclsamen t, locada

no

terreno

e

identificada por marcos de concre-

tos, encravado.. ac longo de tôda a
sua extensão, podendo tomar as seguintes amerraçôes, a pontos conhecidos e íncor.rundívels: ~ Tôrre do
Teleférico 1''1-6 (centro), situado a
mil e setenta e dois metros e noventa centametros (l.072,flOffi) do
marco LT-l tem seu ponto de amarração no centre da ponte de concreto sôbre.) Rio
Palmital (antigo
acesso à .Iazída) , distante duzentos
e cinqüenta e oito metros e vinte e
oito centímetros 1258,28m), no rumo
de oitenta e sete graus quarenta e
nove minutos dois segundos noroeste (87.o49'02"NW), o marco LT-3,
fim da linha telefér.íca está situado
a setecentos e setenta e quatro metros e trinta centímetros (774.30mJ, e
rumo de sessenta e seis graus quinze minutos sudoeste (66. o 15' SW ), do
cruzamento do Córrego Fundão, com
a Via Raposc Tavares. A faixa do
teleférico € de transmissão de energia elétrica é definida por uma largura de cinqüenta metros (50m),
sendo quinze metros (I5m) , no lado
esquerdo do eixo da linha, no sentido LT-l, LT-2, e LT-S em tôda a
extensão, e trinta e cinco metros
(35m), no lado direito em quase
tôda a extensão, exceto no trecho
compreendido entre a tôrre TT-17, e
o marco L'I'-2, que por razões técnicas e topográficas, vai exigir um desvio da linha de transmissão elétrica
A área delunitada pela faixa de servidão da linha teleférica e linha de
transmissão de energia elétrica, é
definida pelos seguintes comprímen-

(70 "14'NEJ .

(24."36'NEJ.

LT-2-A

~

trezentos

metros

(300

mj, alto graus nordeste (8.oNE).

LT··3-A ~ cinco mil quinhentos e
sessenta e oito metros e cinqüenta e
oito centímetros (5. 568,58m), vinte
graus e seis minut-os nordeste
.
(20."06'NEJ.

LT-3 ~ trinta e cinco metros .. ".
135m), sessenta e nove graus cínqüenta e quatro minutos noroeste ..
(69 °54'NWJ.

LT-SB - Quinze metros Gõm) ,
sessenta e nove graus cínquenta e
quatro minutos noroeste (69 954' NWj.
LT-2B - Cinco mil quinhentos e
sessenta e oito metros e cínquenta e
oito centímetros (556B,5f m) , vinte
graus seis minutos sudoeste
.
(20906'SW) .
17~B Oitocentos e setenta metro." (870 mj , quarenta graus trinta
e cinco minutos sudoeste (40935, SW, .
LT-IB - Três mil duzentos e docentímetros
ze metros e sessenta
(3. 212,60m), quarenta graus - trtnta
e cinco minutos sudoeste (40945'SW).
LT-l - Quinze metros Clõm) , quarenta e nova graus vinte e cinco rmnutos sudeste (49Q25'SE). n.
Areas -ujettas a servidão de eoio
para implantação das estradas de
acesso às tôri es, estações de tensão
e motriz, e linha de transmlssâo elétrica. Estrada de acesso às tõrres 7
e 8. Para as tõrres 7 e 8, têm-se
duas estradas números _ e 2, dentro
da proprtedaríe pertencente a Otávio Simões Rolim, conforme os polígonos irregulares, assim definidos:
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Estrada de acesso n» 1, deffnída por
um polígono Irregular, tenco um vértice (ponto 0), no limite da faixa de
servidáo do teleférico, situado a vinte
e três metros (23m), a quinze nunu
tos noroeste Ü5'1'~W), o. TT-7 (tôr-.
re nv 7) e cujos tacos a partir dêsse
-certice tem os seguintes comprimentos E rumos verdaceíros: oito matroa
e oínquenta centímetros (S,50m) quarenta g-aus trinta e clncc minutos
nordeste (40935'NE); dezenove metros (19m). setenta e sete graus cinquenta e cinco minutos noroeste ...
(77955'NW); oito metros (Bm) , doze
graus cinco minutos sudoeste
.
t12905'SW); quatorze metros e vinte
centímetros (l4,20m), setenta E sete
graus cínquenta e cinco minutos sudeste (77955'SE). .bJstl aja de acesso
nv ;,::. definida por um polígono trreguiar, tendo um vértice a trinta e
sete metros (37m), no rumc vinte e
nove graus cinquenta e cinco mruutos sudeste (29955'SE), de TT-8 (tôrre do teleférico nc 8). e cujos lados a
partir dêsss vértice, os seguintes comprimentos e· rumos verdadeiros: vinte
e nove metros (29m), quarenta graus
trinta e cinco minutos nordeste ., ..
(40935'NE); treze meta-os Cl.Sm) , setenta e um graus vinte e cinco mínu ..
tos sudeste (71925 SE); vinte e oito metros (28m) trinta e cinco
graus cinquenta e cinco
minutos
sudeste (35955'SE); vinte e um metros
(21m), ctnquenta e oito graus vinte e
cinco minutos sudoeste (58CJ25,S'W):
doze metros (12m) quinze graus qutnae minutos nordeste ~15915'NE); vinte e um metros (21m), cinquenta e
nove graus cinquenta e c'nco mínutos noroeste
(59955'NW) ; vinte e
cinco metros (25m), ctnquente e três
graus trinta e cinco minutos sudoeste
(53935'SW) ; Estrada de acesso à
tôrre 9 de nc 3, tem Início no Iímtte da faixa de servidão, e está encravada em terrenos de propriedade
de Otávio Simões Rolím, ~ assim def~nidos; Estrada de acesso no 3, delimitada por um polígono irregular
tendo um vértice 'lo (ponto 0), a clnqüenta e metros (50m), no rumo três
graus quarenta e cinco minutos sudeste (3 945'SE); da TT-9 e cujos
lados a partir dêsse vértice, tem os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatorze metros (14m), quarenta graus trinta e cinco minutos
nordeste (4093õ'NE); sessenta e seis
metros (66m), dois graus vinte e cínco minutos sudoeste (2925','3W); se-

199

tenta e oito metros (78m) , dezesse ..
te graus vinte
cinco minutos surtes ..
te (17925'8E); dezessete metro .....
(17 m) , cinqüenta e nove graus cinqüenta e cinco minutos sudeste
.
\599 5'5' SE); dezessete metros
.
(17 m) , oitenta e sete graus quarenta e cinco minutos no:deste
.
(87945'NE); dezesesis m- tros
,
(I6m), vinte e seis graus quinze mlnytos sudoeste (26°15'.:3W); vinte e
OIto metros (28m), setenta e um graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(719 45' NW); vinte e dOIS
metros (22 m) _ trinta e mio graus
e quínzs minutos sudoeste
(38915'SW); setenta e três metros "
(13m), quatorze graus trinta e cinco
mínucoz noroeste (14935"NW)' cinqüenta c quatro metros (54m)' qua..
tro graus trinta e cinco minutos nordeste (4935'NE). As estradas de acesso números 1, 2 e 3 em terrenos de
Otávio Simões Rclím, totahzam ....
2 ,432m2. Estradas de Acesso às 'I'ôrres 11, 12, 1:: e 14, de números 4 e 5
têm. inicio na estrada
-nullicipai
Apíaí-Itacca, que se ramificou a fim
de atingir as tôrres 11 e 12 por um
lad?, e as tôrres ~ e 14 por outro e
estao encravadas em terrenos de 01'0príedade de João Lisboa (6. 375m2) e
Pedro Dias de Souza (1.437m2), e
assim definidas: Estradas de acesso J?-9 4. E' definida por um pcligcno Irregular, tendo um vértice (ponto 0), a trinta e sete metros (37m)
no rumo sessenta e cinco graus cin"':
qüenta e cinco minutos sudeste .
(65Q55'SE), da TT-12, e cujos lados
a partir dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: doze metros (12m), quarenta graus trinta e cinco minutos
no: deste (40935'NE);
vinte metros
(20m), trtnta graus doze minutos sudeste (30912'SE); noventa e dois metros (92m), dezenove graus vinte e
e nove minutos sudeste (19Q29'SE)
dezessete metros (17m) , trint.. e qua·
tro graus dezenove minutos sudeste
(34919'SE); quarenta metros (40m) ,
setenta e um grau.. dezenove minutos
sudeste (71919'SE);
quinze metros
(15m), trinta e três graus dezenove
minutos noroeste (33919'NW) quinze
metros Clõm) , cinco graus quarenta
e quatro minutos nordeste
.
(5944'NE); trinta e um metros (31m)
trinta e dois graus vinte e sete minutos nordeste (32927,NE); quaren..
ta e nove metros (49m), quatro graus
vinte e sete minutos nordeste ....
(4927'~); cínqüente: metros
(50m).
e
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quinze graus vinte e três minutos noroeste (lS923'NW); sessenta metros
(60m) , trinta graus quarenta e três
minutos noroeste (SOQ43'NW); sete
metros (7m). quarenta graus trinta e cinco minutos nordeste
.
(40~ h'NE);
cinqüenta e .iove metros (59ro) , vinte e nove graus vtnte e dois minutos sudeste (29922.SEJ;
vinte e quatro metros (24m). vinte
graus trinta e nove minutos sudeste

(20 9.S9,SE); trinta e dois metros ...
(32m), dez sraus cinqüenta e um minutos sudeste (10951'SE); trinta e
seis metros (36m), um grau quarenta e dois minutos sudoeste
.
(1942'SW); quatorze metros (14m),
quinze graus quarenta e cinco minu-

tos sudoeste C15 945'SW); trinta e tres

metros (33m), vinte e quatro graus
trinta e oito minutos sudoeste
.
(24938,SW); treze metros T3m) , um
grau OIto minutos sudoeste
.
(l908'SW); treze meteos (13m). emqüenta e seis graus doze minutos suneste (56912,SE); setenta e dois metros (72m), oitenta e sete graus oito minutos nordeste (87QOS'NE); B-eS·
senta e sete metros (67m), oitenta e
cinco graus quarente. e nove ID1nutos sudeste (S5949-SE); quarenta e
oito met 'os (48m), trinta e cinco
graus dezesseis minutos sudeste
(35916'SE); dezesseis metros (16m).
sessenta e ..iove graus trinta ~ três
minutos noroeste (69Q33'NW); Vinte
e dois ...tetroa (22m), trinta e tr es
graus trinta minutos noroeste
(33Q30'NW); Vinte e um metros ...
(21m); sessenta e quatro graus trinta minutos noroeste (64Q30'NW); emquenta e sete metros (57m) , oitenta e oito graus trinta minutos noroeste (88°30'NW); sessenta e quatro metros (64mJ, oitenta e dois graus cinqüenta minutos sudoeste {82 Q50'SWJ;
Vinte e seis metros (26m), oitenta e
três graus sete minutos noroeste
.
(83 Q07'NWJ; vinte e oito metros
.
(28 m) , setenta graus cinco minutos
noroeste (70905'NW); vinte metros
(20m), quere. -ta e oito graus cinqüenta e cinco minutos noroeste
(48Q55'NW); cinqüenta e s te metros
(57m), Vinte e dois graus ctr. _üenta
e cinco minutos noroeste (22Ç-";S'NW);
quarenta e quatro metros (44m) , dezesseis graus quarenta e cinco mínutos noroeeste (l6945'NW); quinze metros (15m), trinta e oito graus trinta
e cinco minutos noroeste
.
(38935'NW). Estrada de Acesso numero 5, corresponde ao prolongamento da estrada nv 4, ao lado esquerdo

da linha teleférica e dá acesso à tôrre TT-14 e ~ assim definida: E' delimitada por um polígono irregular,
tendo um vértice (ponto O), a vinte
e dois metros (22m), no rumo verdadeiro oitenta e dois graus cinco
minutos sudoeste ~82°05'SW), do TT13, e cujos lados a partir dêsse vértice têm os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: sete metros (7
fi),
quarenta graus trinta e cinco
minutos nordeste (400 3 5 ' N E ) ; vinte e
sete metros (27m), quarenta e quatro
graus ctnquenta '-' cinco minutos noroeste (44°55'NW); onze metros (11
fi), quinze graus vinte e cinco mínutos nordeste (l5°25'NE); trinta e
dois metros (32m), sessenta e sete
graus quarenta e cinco minutos nordeste (67°45'NE); noventa e oito metros (98m), um grau quarenta e cinco minutos nordeste (1°45'NE); treze
metros (13m), quarenta e dois graus
cmco minutos nordeste (42°05'NE);
sessenta e seis metros (66m), setenta e dois graus cinquenta e cinco
rmnutos sudeste (72°55'8E); dezoito
metros (18m), trinta e quatro graus
vinte e CInco minutos sudeste
.
(34°25'SE); dez metros (10m), quarenta graus trinta e cinco minutos
nordeste (400 3 5 ' N E ) ; dezoito metros
i l Sm), quarenta e sete
graus cinco
minutos noroeste (47°05'NW); vinte
metros (20m), sessenta e sete graus
quinze minutos noroeste (67°15 NW);
cmquenta e oito metros (58m), setenta e oito graus cínquenta e cinco minutos noroeste (78°55'NW); uezesseta metros (17m), trinta e nove
graus vinte e cinco minutos sudoeste
(39°25'S'W); noventa e seis metros
t96m), um grau quinze minutos sudoeste.C1°15'SW); trinta e três metros (33m), sessenta e três graus
trinta e cinco minutas sudoeste ....
(63°35'S'W); quínze metros (15m), deeesseis graus cmquenta e cinco mio
nutos sudoeste (l6°55'SW); treze metros (13m), .Inte e oito graus qumze minutos sudeste (28915'SE); vinte metros (20m), cínquente e três
graus quinze minutas sudeste (53°15'
SE). Estradas de acesso às tôrres 15
lô e 17 de ns . 6 e 7, têm início ne
estrada municipal Apiai-Itaoca. e ramificação uma para a tôrre TT-15 e
outra às tôrres TT-16 e TT-17, es~
tando encravadas em terrenos de Clementína Alves dos Santos (la. 938m2)
e Romão Alves dos Santos C3.312m2),
asstm definidas: Estrada de acesso
n'' 6. delimitada por um polígono irregular, tendo um vértice (ponto O),
a trinta e cinco metros (35m), no ru-
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mo cínquenta e três graus quarenta
e CInCO minutos sudeste (53°45'SE),
da tôrre TT-15 e cujos lados a partir
nesse Vértice, têm os seguintes com
prlmentos e rumos verdadeiros: dezoito metros (18r.. ), quarenta graus
trinta e cinco minutos nordeste .. ,
<40 0 35'NE ) ; dezoito metros (IBm), oitenta e um graus qumza minutos
nordeste (81°15'NE); cinqüenta e seis
metros (56m), sessenta graus quarenta e cinco minutos nordeste ...
(60
vinte e quatro metros (24
mi. sessenta e .sete graus vinte e cinco minutos nordeste (67°25'NE); oí
tenta e seis metros (B6m), oitenta e
quatro graus quinze minutos nordeste
(B4"15'NE); cmquenta e sete metros
(57m), cínquenta e três graus cinquenta e cinco minutos nordeste ..
(53°55'NE); cinquenta ç quatro metros (54m), setenta graus cinco minutos nordeste (70005'NE); oitenta e
seis metros (B6m), oitenta e oito
graus quarenta e cinco minutos nordeste (B8°45'NE); vinte e seis metros
(26m), cínquenta s nove graus cinco
minutos nordeste (59°05'NE); vinte e
nove metros (29m), sessenta e sete
graus trinta e cinco minutos nordestes (67°35'NE); vinte e oito metros
(28m), trinta e oito graus trinta e
cinco minutos nordeste (3B035'NE);
noventa e um metros (91m), dezoito
graus vinte e cinco minutos nordeste (l8°25NE), vinte e seis metros (26
m) , quarenta graus cinco minutos
norueste (400 0 5 ' N E ) ; quinze metros
(15m), dezenove graus quinze minutos noroeste (19°15'NW); vinte e sete metros (27m), oitenta e um graus
trinta minutos sudoeste (81°30'SW);
vinte e seis metros (26m), quarenta
e nove graus clnquenta minutos sudoeste (49°50'SW); quarenta e oito
metros (48m), vinte e três graus vínte minutos sudoeste (23°20'SW); cínquenta e três metros (53m), quarenta e um graus ctnquenta minutos sudoeste (41°50'SW); trinta e seis metros (36m), sessenta e três graus 5U~
doeste (63°SW); sessenta e quatro
metros (64m), oItenta e ctnc., graus
sudoeste (85°S'W); cínquer.ta e cinco
metros (55m). sessen l e três graus
sudoeste (63QSW); clnquenta e um
metros (51m), setenta e oito graus
trinta minutos sudoeste (78°30'SW);
cínquenta e oito metros (58m), oitenta e dois graus vinte e sete minutos
noroeste (82°27'NW); dez metros (10
m) , quarenta graus trinta e cinco
minutos nordeste (400 3 5 ' N E ) ; quarenta e oito metros (48m), oitenta e
quatro graus cinco minutos sudeste
045'NE);
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<84°05'SE); cínquenta e cinco metros
(55m), oitenta graus vinte e cinco
minutos nordeste (80 0 2 5 ' N E ) ; cínqt.enta e três metros (53), sessenta
e um graus cinco minutos nordeste
(61"05"NE); cínquenta e dois metros
(L2m), oitenta e oito graus trinta
e cinco minutos nordeste (88a35aNE);
quarenta e seis metros (46 mj, ses~
senta e oito graus cínquenta e
cmco minutos nordeste (68°55'NE);
quarenta
e
quatro
metros
(4'1
fi),
quarenta e três graus qumze minutos nordeste
(43°15'NE);
quarenta metros (40m), vinte graus
quarenta e cinco minutos nordeste
l20045'NE); quarenta metros (40m),
quarenta e cinco §,raus e trinta e
cinco minutos nordeste C45(·}33'~E);
trinta e nove metros (39m), oitenta
e
dois graus,
quarenta
e
cinco minutos nordeste (82Q 45' NE):
quinze metrcs (15m), trinta e seis
graus
q.rínze
.nínutos
sudeste
(36°15'SE) ; vinte e um
metros
(21m), quatorze graus trinta e cinco minutos sudoeste (14Q 35' SW);
trinta e dois metros (32m), trinta 6
sete graus quarenta e cinco minutos
sudoeste (37°45'SW); trinta e três
metros (33m), seis graus quarenta e
ctnco minutos sudeste (6°45'SE);
vinte e sete metros (27m), quarenta
e cíto graus quinze minutos sudeste
(48°15'SE);
dezesseis
metros
setenta. e um graus cinco minu
tos nordeste
(71°05'NE); cinquenta e nove metros (59 m) . tr-inta e
seis graus quarenta. e cinco minutos
nordeste
(36°45'NE) ; vinte e um
metros (21m), dezessete graus cinco minutos sudoeste (179 05' SW.l;
einquenta e cinco metros
(55m),
trinta e oito graus trinta e cinco
minutos sudoeste (38°35'SW); vinte e três metros (23m), oitenta e
nove graus vinte e cinco minutos noroeste (899 25' NW); vinte e cinco
metros (25 m) , sessenta graus «tnqüenta e cinco minutos noroeste
(GOQ 55' NW); quarenta e quatro metros (44 m) , dezesseis graus cinco minutos sudoeste (16° 5' SW); setenta
metros (70 m) , sessenta e seis graus
trinta e cinco minutos sudoeste
(669 35' SW); vinte e cinco metros
(25 m) , setenta e três graus cinqüenta e cinco minutos sudoeste (739 55'
SW); cinqüenta e três metros (53 In),
oitenta e dois graus cinco minutos
noroeste C82Q 05' NW) ; sessenta e sete
metros (67 m) , setenta e cinco graus
cinqüenta e cinco minutos sudoeste
(759 66' SW); trinta e seis metros
(36 mj , quarenta e oito graus qUJ..l1Ze
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minutos sudoeste (489 15' SW); qua-

renta e dois metros (42

fi),

sessenta

e quatro graus quinze mínutos sudoeste (64 9 15' SW); oitenta e um metros (81 mr , oitenta e quatro graus
trinta e cinco minutos sudoeste ,84 9
35' SW); setenta metros (70 rol, sessenta graus trinta e cinco minutos
sudoeste (609 35' SW); trinta e sete

metros (37 m) , setenta e nove graus

cinco minutos sudoeste (79Ç1 05' SW j •
Estrada de acesso nv 7, delimitada DOr
um polígono irregular, tendo um ,;8ftice (ponto O), a sessenta e seis me-

tros (66 m) , no rumo setenta e três

graus cinco minutos nordeste (739 05'
NE), do TT-16 e cujos lados a pat-ur

dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; dezoito metros (18 m) , quarenta gr-aus
trinta e cinco minutos nordeste 1.40<;:
35' NE) ; vinte e quatro metros (24m).
cinqüenta e sete graus cinco mín rtos
nordeste (579 05' NE); vinte e quatro
metros (24 mr , vinte e quatro sT'WS
cinco minutos nordeste (249 05' NE);
quatorze metros (14 mj , quarenta
graus trinta e cinco minutos nordeste
(409 35' NE); vinte e nove metros
(29 m) , cinco graus cinco mínut.cs
sudoeste (59 05' SW); vinte e une
metros (28 m) , trinta e nove graus
quarenta e cinco minutos sudoeste
(39 9 45' SW); trinta e um metros
(31 m) , setenta e dois graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (72945' SWJ.
Estradas de aC'8SSO às 'I'õrres 23 e 24
da área da estação angular (LT-2).
O acesso às tôrres 23, 24 e estação
angular, tem inicio na estrada muruclpal Apíaí-Jtaoca, e está encravada
em terrenos de Pedro Correia de ~")li
veira (2.062m2) e em terrenos ce propriedade de Camargo Corrêa Industrial S. A., assim definida: Estrada
de acesso nv 8, delimitada por .rm
polígono irregular, tendo um vértice
(ponto O), a dezesseis metros (16 mr ,
e rumo trinta e sete graus vinte e
cinco minutos noroeste (379 25' ~W),
do marco LT-2 (estação angular). e
cujos lados a partir dêsse vértice. rem
os seguintes comprimentos e ru.nos
verdadeiros: vinte e cinco metros
(25 m) , vinte graus e seis min-i-os
nordeste (209 06' NE); trinta metros
(30 rrn , sessenta e oito graus e VIme
e quatro minutos noroeste (689 24'
NW); trinta e quatro metros {34 Q:l1,
trinta e oito graus quatorze rmnutos
noroeste (389 14' NW): vinte m-etros
(20 mi . sete graus trtnta e seis minutos nordeste (79 36' NE); setenta e
dois metros (72 m) , trinta e dois graus
cinqüenta e seis minutos nordeste

i;;:e~~~~~~t~e~~~~~em~~~~~~}7 ~i~

nutos nordeste (679 16' NE); vinte e
sete metros (27 m) , quarenta e nnco
graus dezesseis minutos nordeste ''!:59
16' NE); cento e dezenove metros
(119 m) , quinze graus trinta e seis
minutos nordeste (159 36' NE); trinta
e um metros (3:1 m) , cinqüenta e oito
graus cinqüenta e seis minutos uordeste (589 56' NE); quarenta e .uto
metros (48 rrn , trinta e três graus
vinte e seis minutos nordeste (339 26'
NE); trinta e seis metros (36 mr , JlDte graus seis minutos nordeste (209
06' NE); doze metros (12 rn) , 0111qüenta e dois graus quarenta e seis
minutos sudoeste (529 46' SW); "8tenta e um metros (71 rru , vinte e
sete graus cinqüenta e seis minutos
sudoeste (279 56' SW); treze metros
(13 m) , setenta e seis graus dezess-us
minutos sudoeste (76 9 16' SW); vinte
e seis metros (26 m) , dezenove graus
quarenta e quatro minutos noroeste
(199 44' NW); trinta e um metros
(31 m) , vinte e um graus quarenta
e seis minutos nordeste (219 46' NBll;
sessenta e um metros (61 m) , cinqüenta e quatro graus seis minutos "1..)1'deste (549 06' NE); trinta e seis metros (36 rrn , vinte e quatro gnus
trinta e seis minutos nordeste (249 36'
NE); sessenta e sete metros (67 mr ,
três graus seis minutos nordest-e (3o;t
06' NE); cinqüenta e sete metros
l57 mj , quarenta e seis graus e oezesseis minutos nordeste (469 16' N~;:
vinte e oito metros (28 m) , vinte gnus
soeis minutos nordeste (209 06' N~);
setenta e cinco metros (75 m) , quarenta e cinco graus dezesseis rrunutos sudoeste (45 9 16' SW); vinte €
quatro metros (24 m) , vinte e quatro
graus trinta e seis minutos sudoeste
(249 36' SW); sessenta e seis metros
(66 m) , trinta e seis minutos surtoest-e (09 36' SW); vinte e oito metros
(28 mr , trinta e quatro graus seis minutos sudoeste (349 06' SW); trinta
e três metros (33 m) , sessenta e três
graus trinta e seis minutos sudoeste
(639 36' SW); trinta e um metros
(31 mj , quarenta e três graus seis rmnutos sudoeste (439 06' SW); cento e
sessenta e cuatro metros (164 m i , -inze
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (119 56' SW); trinta e oito metros (38 mi , trinta e um graus -mqüenta e seis minutos sudoeste :319
56' SW); vinte e nove metros (29 m) ,
sess-enta -e seis graus vinte e seis minutos sudoeste (669 26' SW); oitenta
e nove metros (89 m) , vinte e seis
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (269 56' SW); dezenove metros
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09 m) , vinte e seis graus trinta e
quatro mínutos sudeste (269 34' SE);
cinqüenta e cinco metros (55 m) , quarenta e seis graus trinta e quatro JT.}nutos sudeste (46 9 34' SE); dezeS581S
metros (16 m) , sessenta e nove graus
vinte e seis minutos sudoeste (69 9 2.6'
SW); dez metros (lO m) , quinze graus
vinte e seis minutos sudoeste 059 26'
SW); dezesseis metros (16 m) , OItenta e oito graus quatro minutos SU~
deste (S8 9 04' SE) ; nove metros (9 m) ,
quarenta graus quarenta e seis minutos nordeste (409 46' NE); Estradas
de acesso as tôrres 25, 26, 27 e 28, rem
inicio na estrada Apíat-Jtaoca, podendo ser subdividida em 5 subtrecnos
(9, 10, 11, 12 e 13), visto que a estrada
atravessa diversas propriedades, sendo
que por ora cruza a faixa do teleférico, ou ora acompanha a própria
faixa, em vista das condições topográficas do local. Está encravada
em
terrenos
de
propriedade de Gaudêncío Monteiro da
Rosa (1.275 m") , Ernesto Rodrigues
de Lima (1. 122m2) , sendo assun definidos: Estrada de acesso nv 8, delimitada por' um polígono irregular,
tendo um vértice (pontDO), a dezoito metros ctami , no 'uma setenta
e três graus trinta e seís minutos sudoeste (73936'S-W), da tôrre '1",r-25. e
cujos lados a partir dêsse vértice, têm
os seguintes comprrmentos e rumos
verdadeiros: setenta e nove metros ..
(79m), vinte graus seis mí autos nordeste (20oJ 6' NE') ; trinta e três mecros
raamj , trinta e sete graus quarenta
e seis minutos sudoeste (37946'SVV\:
quarenta e oit-o metros (48m) , cito
graus onze minutos suuoeste
(8911'SW). Estrada de acesso número
lO, delimitada por um polígono irregular, tendo .tm vértice (pontoO), a
dezesseis metros C6m) no rumo quarenta e dois graus quatr.i
minutos
noroeste C42904'NW); da tõrre TT-26,
e cujos lados a pv,l'tü dêzse vértice,
têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dez metros rmm: ,
vinte graus seis minutos ncrceste
C20 Q06' NE ) ; trinta e um metros
(31m), trinta graus dezenove mtnutoa
noroeste 30919'NW); vinte e nove metros (29m), treze graus quarenta e
seis minutos nordeste (13°'16 rrZ'l ;
trinta e dois metros (32m), quarenta
graus quarenta e seis minutos ncrdeste (40Q46' N E ) ; trinta e quatro metIOS (34m), sete graus dezesseis minutos nordeste (7Q16'NEl; vinte metros (20m), trinta e quatro graus V1n~
te e um minutos nordeste
.
(34Q2l'NE); vinte e um metrcs (21m)
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setenta e nove graus seis minutos nordeste (79Q06'NE); dez metros
(10m), vinte graus seis minutos nordeste (20Q06'NE); vinte e cinco metros (25m). oitenta e três graus Quarenta e seis minutos sudoeste .'
C83 Q46'SW ) ; vinte e r.l ucc metros ..
(25m), trinta e nove graus trinta e
ses minutos sudoeste i,39Q36' SW i ;
trinta e oito metros l33m , nove graus
dezesseis minutos sudoeste (9916'f'W);
trmta e oito metros (38m
quarenta
graus trinta e seis minutos sudoeste
(40Q36'SW); trinta e três metros
(33m), quatorze minutos sudeste
(OQ14'SE); trinta metros .30m), trinta e sete graus quarenta c quatro minutos sudeste (37Q44'SEn. Estra-ía de
acesso número 11, delimitada -ior um
polígono irregular, tendo um vértice
(pontoO) , a quarenta e quatro metros (44m), DD rumo tnm a e três
graus clnquenta e quatro minutos EUdeste (33954'SE ) , da tôrre TT-28, e
cujos lados a partir dêsse vértice, tem
Os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setenta e .íoís metros ..
(72m), vinte graus SP;," roi -utca nordeste (20Q06'NE); trinta met-es ... ,
(Süm) , cinco graus clnquenra e seis
minutos sudoeste (5 9::;,6 SW!:
trruta
metros (SOm), vinte e quatro graus
seis minutos sudoeste '24(106'SWl; úl)~
ze metros (12m), quarenta e
Crês
graus trinta e seis minutos sudoeste
C48Q36'8W). Estrarla de acesso UU~
mero 12, delimitada por um poligo-io
irregular, tendo um vértice a (pontoO), a cento e dezenove metros .,."
(119m), no rumo treze graus seis minutos nordeste fl3906'NE)ia tõrro
TT-28, e cujos lados a partir úêsse
vértice, têm os segututes conun-ímentos e Turnos verdade!..os: clnquenta e
três metros (S3m) , vinte graus seis
minutos nordeste :2!)?1}3'};~) vinte e
cinco metros (25m), trinta e cinco
graus trinta e seis minutos sudoeste
(S5QS6'8W); trinta metros (30m), oito
graus trinta e seis minutos sudoeste
(8Q3ô'SW) .
Estrada de acesso uúmero 13, delimitada por .im uolígono
irregular, tendo um vértice q-ontco i
a duzentos e um metros (301m I . no
rumo dez graus seis minutos sudoeste C906'SW), da tôrre TT-':l9, e cujos
lados a partdr cíêsse vértice. tem os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dez metros GOm),
vinte
graus seis minutos nordeste .,
.
<20i!ü6'NE); vinte e oito metros
(28m), sessenta e sete graus trinta
e nove minutos sudoeste (67Q39'SE);
vinte e dois metros (22m), setenta e
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nove graus c'nquenta e rm minutos
sudoeste

(79951 'SW); oito metros ..

(gmr , sessenta e seis graus vínte e
nove minutos noroeste (66929'NVrl.

Estrada de acesso às "õrres 29 e 30,
de números 14 e 15, têm início na esbrada Aptai-Itaoca e estão encravadas nos terrenos de propriedade de
'I'afheí Korogt, assim definidos: Estrada de acesso número 14, dehmí-

tada por um ,JolÍ'sono irregular tendo
um vértice euon ·:0), de sessenta ç
quatro metros (64m) , no rumo quatorze graus vinte e quatro minutos sudeste (14 924'SE) da tôrre TT-29, e
cujos lados fi partir dêss ~ vértice, tem

os segum '085 comprrmentos e rumos
verdadeiros. vinte e sete metros ..

(27m), vinte graus seis mi 1 rtos nordeste (20 906'NEi; trtnta met-es ...
(30m), trinta e nove minutos sudeste
(0939'SE); trinta e seis metros ...
(36m), trinta e três graus trinta c
nove minutos sudeste (33°39'SE), trtnta. e três metros (33m), dez graus trinta e quatro minutos sudeste ...
(10934'SE); vinte e sets metros .' "
(26m)., cínquenta e quatro graus quarenta e nove minutos sudeste
.
..
(S4949'SE); vinte e dois metros
(22m), sessenta e quatro graus trínta e um minut-os nordeste (1)4931 'NE) ;
cinquenta e quatro metros IS4m), dezesseis g-raus t-tnta e um mim..tos ncrdeste (16931 'NE); trinta e cinco metros (3Sm), quarenta e quatro graus
clnquenta e um minutos nordeste ..
(44951'NE); trinta e Ato metros ....
(38m), oitenta e dois graus vinte e
um minut-os no-oeste (82°2!'NE1; setenta e cinco metros "75m) , únte e
quatro graus trinta e nove minutos
sudeste f24939'SE); oitenta e nuatro
metr-Os (84m) , trinta e cinco graus
vinte e Um minutos sudoeste
.
(3S921'SW); vinte e sete metros
.
(27m), cínquenta e sete graus um nünuto sudoeste (S6901 'SV.n; cento e
um metros Clülm) , rrtnta e três graus
um minuto nordeste <33 901'NE): trinta e sete metros (37~n 'I, vinte e Um
graus nove minutos noroeste
(21Q09'NW) ; trinta metros (30m),
quarenta e oito graus quatro minutos
noroeste (48904'N W ) ; quarenta metros (40m) , clnquenta e três g'1'8U::i
onze minutos sud-Oeste
(S3?1l'SW) ;
cínquenta metros (SOm), dezessete
graus trinta e um minutos auôoeste
(I 7931 'SW); vinte e cinco metros
(25m), quarenta e oito craus trinta e
seis minutos sudoeste (48'?36'S~i';:');
vinte e quatro metros (2!m), oitenta
e nove graus vinte e quatro miuutos

noroeste (89Q24'NW); vmte e oito metros (28m), quarenta e sete
graus
clnquenta e quatro minutos noroeste
(47954'NW); setenta e seis metro.. .
(76m) , vinte graus cluquenta e quabr« minutos noroeste (20?õ4''SW, Bs·
brada de acesso número . o dehnritada
por um polígono .rreguíar, .en-to um
vértice coontoo i , a -dncuenta f sete
metros c;:;,7m), no rumo cinouenta e
sete graus v-n,e e seis minutos nordeste (S7926'NE); da tôrre TT-28, e
cujos lados a partir dêsse vértice tem
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: dez metros (tüm) , vinte
g-raus seis minutos no 'deste .. ,',.,.
(20906'NE); vinte e quatro metros ,.
(24m), cínquenta e dois graus emquenta e quatro minutos sudeste .
(S29S4'SE); vinte e cinco metros .. ,
(25m), oitenta e três graus quatorze
minutos sudeste (83914'SEJ; vinte e
três metros (23m), trinta c um graus
vinte e seis minutos nordeste
.
(31926'NE); setenta e oito metros ..
(78m), seis graus vinte e quatro minutos noroeste (6 924'NW ) : dezessete
metros (l7m) , setenta e cínco graus
vinte e quatro minut-os noroeste ..
(75924'NW); oito metros (Srm , vinte
graus seis minutos nordeste . .
.
(20Q06'NE); vinte e um metros
.
(21m), setenta e sete graus qt.atorze
minutos sudeste (77914 'SE>· li tenta e'
cinco metros (SSm), quatro graus cínquenta e quatro minutos sudeste
.
(4 9S4'SE) ; vinte e dois metros
.
(22m), vinte e nove irfl,.~S dezesseis
minutos sudoeste (29Q16'SW): dezoito
metros (18m), sessenta e seis graus
vinte e seis minutos sud-Oeste
.
(66926'SW); quarenta e um metros
(41m) , quarenta e sete graus cín...
quenta e quatro minutos noroeste ,.
(479S4'NW) . Estradas de acesso às
tôrres 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 e 42 de números
16, 17, 18, 19, 20 e 2: têm
inicio único na estrada Apíai-Itaoca,
ramificando-se várias vêzes cara atmglr cada uma das tõrres e tendo alguns trechos na própria faixa de te~
Ierértco. Está encravada em terrenos
pertencentes a Taihei Korcgl, José
Fernandes da Rosa (Ijl , 399m2 I , Antônio de França (9, D62m2), assim deüntdas. Estrada de acesso nv __ 6, -telímttarja Dor um polígono trr ezutar, tendo
um vértice (ponto O), a vinte metros
(20m), no rumo setenta graus seis
minutos sudoeste (70906'SW), da tôrre
TT-31, e cujos lados a partir dêsse
vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sete metros
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{7xn) , vinte graus ?eis minutos nordeste (20Q06'NE): trinta metros (30m)
oitenta e seis graus clnquente e quatro minutos noroeste (86Q54'NW); dézoito metros (18m), cínquenta e qua-tro mHlu.W.:; no.oeste (OQ54'NW); quarenta e oito metros (4Bm) , sessenta
to: seis graus S81S minutos nordeste
(ô6 Q06'NJi; ) ; onze metros (11m), vinte
graus seis minutos nordeste
.
(20Q06'NE); sessenta e oito metros
(6Bm) , sessenta e cinco graus trinta
e seis minutos sudoeste (65Q36'SW);
trinta e um metros (31m), vinte e
seis graus emquen ta e quatro minutos sudeste (26Q54'SE): vinte e oito
metros (2Bm) , oitenta e nove graus
trinta e se,s minutos nordeste .. , ...
(89Q36'NE). Estrada de acesso número 17, delimitada por um polígono
Irregular, tendo um vértice (ponto O),
a cento e cmco metros n05m) , no rumo quarenta graus seis minutos nordeste (40Q06'NE). da tôrre TT-31, e
cujos lados a partir dêsse vértice os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: onze metros (11m), vinte
graus e seis 'minutos nordeste
.
(20Q06'NEJ: oitenta e sete metros
(8,?m), sessenta e dois graus quarenta e seis minutos nordeste (62Q46'NE);
quarenta e oito metros (48m). setenta
e oito graus vinte e seis minutos nordeste (78926'NE); quarenta e um metros (41m), quatro graus seis minutos
nordeste (4Q06'NE); vinte e sete metros (27m), trinta e dois graus quatorze minutos noroeste (32914'NW);
sessenta e nove metros (69m) , oitenta e sete graus quatro minutos noroeste (87Q04'NW): oito metros (Sm) ,
vinte graus seis minutos nordeste
(20Q06'NE): sessenta e quatro metros
(64m), setenta e sete graus quatorze
mínutos sudeste (771?14'SE): noventa
e cinco metros (95m). dezesseis graus
vinte e quatro minutos noroeste
(16 Q24'NW) ; cinquenta e seis metros
(56m). quatorze graus trinta e seis
minutos nordeste (14Q36'NE); doze
'metros (12m), vinte graus seis mínutos nordeste (20Q06'NE); dezenove
metros (19m) , dezesseis graus vinte e
quatro minutos sudeste U6 Q24'SE ) ;
cinquenta e um metros <51m) , dezenove graus dezesseis minutos sudoeste:
'(l9 Q16'SW ) ; cento e trinta e dois metros (l32m), vinte graus quatorze mínutoa sudeste (20Q14'SE): trinta e
cinco metros (35m), um grau quarenta e quatro minutos sudeste ....
(lQ44'SE): cinquenta metros (50m)
quarenta e quatro graus quarenta e
quatro minutos sudeste (44944'SE);

duzentos

205

e trinta e dois metros
quarenta e nove graus emquenta e quatro minutos sudeste
(49~54'SE); sessenta
e um metros
(6Im), trinta e coe graus clnquente
e quatro minutos suoeste (3J Q54'SE);
quarenta e três metros tasrm vinte
e dois graus vinte e quatro mmutcs
sudeste (22924'SE); tríu ta e nove metros (39m), sessenta e um graus vmte
e quatro minutos sudeste l61 Q24'SE ) ;
quarenta metros (4Üm) , oitenta e sela
graus vinte e quatro minutos sudeste
l861'24'SE); dezeaseís metros (16m) •
quarenta e nove graus vinte e quatro
minutos sudeste (49Q24'SE); quarenta
e dois metros (42m), dezenove graus
trinta e seis minutos sudoeste
.
l19Q36'SW) ; vinte e deis metros
rzami , trinta e sete graus dezesseis
minutos sudoeste (37916'SW); quarenta e cinco metros (45m), vinte B
um graus cínquenta e seis minutos
nordeste <2F'56'NE); vinte metros
l20m) , cinco graus cínquenta e quatro mtnutos noroeste (5Q54'NW); se8senta metros (60m), oitenta e quatro
graus vinte e quatro minutos noroeste
(84924'NW); trinta metros (30m).
quarenta e nove graus trinta e quatro minutos noroeste (49°34'NW); noventa e oito metros (98m) , vinte e
nove graus e quatro minutos noroeste
(29Q04'NW) duzentos e setenta e seis
metros (276m), cinquenta graus quatro minutos noroeste (50904'NW) ;
crnquenta e dois metros (52m), uítenta e três graus seis minutos sudoeste
(83Q06'SW): noventa e quatro metros
(94m) , sessenta e um graus trinta e
seis minutos sudoeste (61Q36'SW). Estrada de acesso nv 18, delímítada por
um polígono Irregular, tendo um vértice (ponto 0), a trinta e dois metros
(32m), no fumo oito graus ctnquenta
e quatro minutos noroeste l8 Q54'NW) ,
da tôrre TT-34, e cujos lados a partir
dêsse vértice, têm os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dezoito metros (18m). vinte graus seis
minutos nordeste C20 Q06'NE); noventa e sete metros (97m l , trinta e seis
minutos nordeste (QQ36'NE); dezessete metros (17m), trinta e sete graus
vinte e quatro minutos sudeste
.
(37 Q24'SE) ; trinta e sete metros
(37m), oito graus cínquenta e quatro
minutos sudeste (8954'SE); quatorze
metros C14m), vinte graus seis minu..
tos nordeste (20 906'NE ) : trinta e cinco metros (35m), onze graus oinquenta e quatro minutos noroeste
.
(llQ54'NW); clnquen ta e um c.etros
(51m), trinta e dois graus cínquenta
(2;:S2IDj,
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e quatro minutos noroeste (32 954'
NW); clnquenta e nove metros (59m) ,
quatorze graus quatorze mínutes DOw
roeste (14914'NW); cínquente e um
metros (51m) , dez graus dezesseis mi-

nutos nordeste (lQ916'NEJ; trinta e
emco metros (35m), treze graus trin..
ta e seis minutos nordeste (13936'NE);

vinte e oito metros (28m), quarenta
graus seis minutos nordeste

(40906'

NE); sessenta e quatro metros W4m) ,

quarenta e sete
quatro

minutos

graus cinquenta e
sudeste

(47954'SE);

trinta e nove metros (39m), seis graus
vinte e quatro minutos sudeste .... ,"
C6924'SE); vinte e três metros (23m),
vinte graus seis minutos nordeste
(20 Q06'NE); vmte e nove metros
(29m), vinte graus vinte e quatro mi...

nutos noroeste (20º24'NW); cinquenta
e cinco metros (55m), quarenta e oito graus quatro minutos noroeste ....
(48Çl{)4'NW); noventa e seis metros
(96m), sessenta e cinco graus trinta e
seis minutos nordeste (65ºS6'NE) ;
onze metros (11m), vinte graus seis
minutos nordeste (20º06'NE); cento e
vinte e seis metros (l26m), sessen ta e
sete graus seis minutos sudoeste .,'
(67~06'SW)
cento e vinte metros
(120m) , vinte e dois graus trinta e
seis minutos sudoeste (22ºS6'SW);
noventa e um metros (91m), dezoito
graus quarenta e quatro minutos sudeste <181?44'SE); cento e dezessete
metros (l17m). trinta e seis minutos
sudoeste (OQS6'SW). Estrada de acesso número 19, delimitada por um
poligono irregular, tendo um vértice (ponto O), a setenta e cinco
metros (75m), no rumo quarenta
e sete graus trinta e seis minutos nordeste (47.036'NE), da tôrre
da TT-37, e cujos lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dez
metros uunn. vinte graus seis minutos nordeste
(20.006'NE); dezoito
metros (18m), cinqüenta e quatro
graus e quarenta e seis minutos nordeste (54.046'NE); vinte e três metros (23m), vinte e um graus quaTenta e seis minutos nordeste
.
(21.°46'NE); vinte e seis metros (26
m) , quatro graus vinte e quatro minutos noroeste (4.o'24'NW); onze metros fllm), vinte graus seis minutos
nordeste (20.o06'NE); trinta e um
metros (31m), sete graus vinte 6
quatro minutos sudeste (7.024'SE);
vinte e seis metros (26m), oito graus
cinqüenta e seis minutos sudoeste
(8.056'SW); trinta e seis metros (S6
mi cinqüenta e três graus e vinte e

seis minutos sudoeste (5392{)'SW). Estrada de acesso nv 20, delimitada por
um polígono irregular, tendo um vértice (ponto O). i1, trinta e oito metros (38m), no rumo cinqüenta e
dois graus quarenta e quatro minutos sudeste (5J.o44'SE),
da tôrre
TT-38, cujos lados a partir dêsse
vértice têm os seguintes comprimentos:
nove
metros e9m), vinte
graus seis minutos nordeste (20.°06'
NE); vinte e três metros (23m), quarenta e doís graus trinta e seis minutos nordeste (42.036'NE); vinte e
três metros (23m), três graus quatorze minutos noroeste (S.014'NW);
dez metros (lOm), vinte graus seis
minutos nordeste (20' 06' NE)' vinte
e; oito metros (28m), oito graus trtntra e quatro minutos sudeste (8.°34'
SE); dezessete metros (l7m), vinte
e um graus quarenta e seis minutos
sudoeste (21 °46'SW); vinte e três metro (23m) cinqüenta e dois graus e seis
mínutos sudoeste (529 06' SW'j. Estrada de acesso número 21, delimitada por um polígono irregular tendo
um vertdce (ponto O), a sessenta e
cinco metros (65m), no rumo quatorze graus cinqüenta e quatro minutos
sudeste (l4.054'SE), da tôrre, e cujos
lados a partir dêsse vértice têm os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatorze metros (l4mJ,
vinte graus seis minutos nordeste
(20.006'NE); cento e onze metros
(111m), trinta e quatro graus trinta
~ seis mlnutosvnordeste
(34.036'NE);
trinta e três metros (33m), cinqüenta e nove graus dezesseis minutos
nordeste (5~.oll::-NE); setenta e cinco metros (75m), oitenta e três graus
seis minutos nordeste (83.006'NE);
quarenta e um metros (41m), sessenta e quatro graus seis minutos nordeste (64.006'NE,; vinte e quatrometros (24m), vinte e três graus quarenta e seis minutos nordeste
.
1.23. 046'NE); oitenta metros (80m),
trinta e quatro graus quatro minutos
noroeste (.H.004'NW); vinte e nove
metros (29m), sessenta e seis graus,
vinte e quatr, minutos noroeste ...
(66.024'NW); cinqüenta e um metros
{51mJ, oitenta e nove graus cinqüenta e quatro minutos noroeste
(89.054'NW); seis metros (6m), vinte graus seis minutos nordeste
.
(20."06'NE), cinqüenta e um metros(51m), oitenta e sete graus vinte e
seis minutos nordeste (87.026'NE);
trinta e dois metros (32m), sessenta
e seis graus trinta e quatro minutos
sudeste (66.o34'SE); noventa me-
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tros (90m), trinta e quatro graus
quatro minutos sudeste (34.004'SE):
vinte e sete metros (27m), vinte e
seis graus quarenta e seís minutos
suaoeste (26.046'SW);
quarenta e
mnco metros (45m), sessenta graue
cinqüenta e seis minutos sudoeste
(60.056'SW); setenta e sete metros
(77m), oitenta e dois graus seis _ml~
DUtos sudoeste C82.006'SW); trinta e
dois metros (32m), cinqüenta e oito
graus trinta e seis minutos sudoeste
í58.036'SW); cento e vinte metros
(120m), trinta e quatro graus teínta e seis minutos sudoeste
.
(34.036'SW). Estrada de acesso à
tôrre 43, de número 22, tem início na
Rodovia asfaltada Apiaí- Ribeira
(Curva do Cotovêlo) , entrada da antíga Pedreira de França, e está enera vada nos terrenos de proprtedacte
de Antônio de França, e parte no de
Antônio Batista, assim definida:
Estrada de acesso número 22, dehmítada por uni polígono irregular,
tendo um vértice a trinta metros
(30m), no rumo seis graus trinta e
quatro minutos noroeste (6.034'NW),
da tórre T'I'-43, .~ cujos lados a partir dêsse vértice, têm os seguintes
comprimentos lO; rumos verdadeiros:
_ sete metros (7m), vinte graus seis
minutos nordeste (20.0 0 6 ' N b l ) ; cínqüenta e dois metros (52m), oitenta
e nove graus vinte e quatro minutos
noroeste (89.024'NW); sessenta e sete
metros (67m), cinqüenta e dois graus
seis minutos sudoeste (52.°06' SW);
cinqüenta c- quatro metros (54m),
oitenta e três graus trinta e seis minutos sudoeste
(83.0 3 6 ' S W ) ; setenta
e cinco metros (75m), cinqüenta e
seis graus trinta e seis minutos sudoeste (56°36'SW); cinqüenta e três
metros (53m), vinte e seis graus seis
minutos nordeste (26.006'NE); setenta metros (70m), cinqüenta e dois
graus seis minutos nordeste
.
(56.006'NE); cento e vinte metros
(l20m) , seis graus trinta e seis mínutos nordeste (6.o36'NE); sessenta e
dois metros (62m) setenta e quatro
graus vinte e quatro minutos sudeste (74.024'SE); cínco metros (ômr,
dezoito graus teínta e seis minutos
nordeste e18.036'NE}; setenta e dois
metros (72m), setenta e quatro graus
vinte e quatro minutos noroeste ...
(74.024'NW): vinte metros (20m),
trinta e oito gnus quatro minutos
noroeste (38 °04'NW); vinte e sete
metros (27m) " oitenta graus trinta e
quatro minutos noroeste (80.034'NW);
trinta e sete metros (37m), quarenta

201

e seis graus trinta e quatro minut-os
noroeste
1.46.0~4'NVn;
noventa 8
nOVE" metros (99m), sessenta e quatro graus quarenta e quatro minutos
noroeste (64 °44'NW); setenta metros
(70m), sessenta C' cinco graus emqüenta e seis minutos nordeste ....
(e5.056'NE); seís metros rerm. vinte
e dois grau", e quatro minutos noroeste (2~,004'NW); oitenta e seis
metros (36m), sessenta e seis graus
dezesseis mim tos sudoeste (66.°16'
SWl; sessenta e dois metros (62m),
cinqüenta graus dezesseis minutos
sudoeste (5J.016'SW); treze metros
,'13m), vinte e três graus dezesseis
minutos sudoeste (23.016'SW1; setenta e seis metros (76m), cinqüenta e
três graus Iezesseís minutos nordeste (53.
noventa e três metros
f93m), sessenta e cinco graus vinte 8
quatro minutos sudeste (65.024'SE);
cinqüenta. metros (50m). quarenta e
oito graus vinte e quatro minutos
sudeste (48.024·SE); vinte e sete metros (27m), setenta e sete graus vínte e quatro minutos sudeste (77.°24'
SE); vinte e o-to metros (28m), trinta e um gra.ut. cinqüenta e quatro
minutos sudeste (31.°54'SE); cento
e dez metros (110m), seis graus e
quarenta e seis minutos sudoeste
(6946'SW);
sessenta e oito metros
(68m). cinqüenta e três graus dezessudoeste (53916'SW);
seis minutos
setenta metros (70m), vinte e quatro graus dezesseis minutos sudoeste
(24916'SW); oitenta e quatro metros
,84m), cinqüenta e sete graus quarenta e seis minutos nordeste ....
(57946'NE); sessenta e dois metros
(62m), oitenta e um graus cinqüenta
e seis minutos nordeste (81956' NE);
sessenta e cinco metros (65m), cinqüenta e um graus vinte e seis minutos nordeste (51926' NE); quarenta
e seis metros (46m), oitenta e seis
graus vinte e quatro minutos sudeste (86924'SE). Estradas de acesso as
tôrres 44, 45, 46 e 47 de números
23. 24. 25 e 26, têm início comum,
na rodovia asfaltada Apiaí-Ribeira,
sendo que uma parte da estrada se
situa na faixa de teleférico. Está
encravada em terrenos de Antonio
Batista, assim definidas: Estrada de
acesso número 23, delimitada, }XlT um
polígono irregular, tendo um vertice (ponto O), a vinte e oito metros
(28m), no rumo cinqüenta ~ nr.ve
graus e seis minutos sudoeste .. .
(59906'SW); da tôrre TT-44, cujos
lados a partir dêsse vértice, tem 0&
Q16.NE);
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seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oito metros (8mJ,
vmte
graus seis minutos nordeste
(20906'NE); trinta metros (30m), qua-

renta e oito graus cinqüenta e quatro
minutos noroeste (48 954'NW); vinte e
seis metros

<26m),

oitenta e nove

graus vinte e nove minut-os sudeste (S9 Q29'S E ) ; seis metros t ômi, dezessete graus quarenta e quatro minutos sudeste
117944'8EJ; vinte e
três metros (23m), vinte graus seis
minutos nordeste (20 906'NE); cinco
metros (5mJ, setenta e três graus

vinte e quatro

minutos

l73 924'NW); dez metros

noroeste

ricmi.

qua-

renta e cinco graus cinqüenta e seis
minutos sudoeste (45 956'SW1; trinta e um metros (31m), oitenta e sete
graus quarenta e quatro minutos
noroeste C87 944'NW); dezessete metros
(l7m), doze graus vinte e seis mmutos nordeste (12926'NEJ: quarenta e
dois metros
(42m), oitenta e três
graus vinte e quatro minutos sudeste (83 924'SE);
vinte e um metros
(21m), vinte graus seis minutos [101deste (2ü 9ü6'NE); dezessete metros
(17m), cinqüenta graus quarenta e
quatro minutos noroeste (5ü 944'NW);
dezessete metros (17m), dezessete
graus cinqüenta e
quatro minutos
noroeste (17954'NW); dezessete metros 117m), sessenta e nove graus seis
minutos nordeste (69 9ü6'NEJ; quinze
metros (Iõrrn , cinqüenta graus cinqüenta e quatro minutos sudeste ....
(5ü 954'SEl; dezessete metros t t'trru,
vinte graus seis minutos nordeste
(2ü 9ü6'NE); vinte e seis metros (26m),
oitenta e seis graus trtnta e quatro
minutos noroeste (86934'NW); vinte
e um metros (21m), cinqüenta e oito
graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (58 956'SW); dezoito metros
118m), doze graus trtnt.a e quatro minutos sudoeste (12 934'8Wl; vinte e
sete metros (27m), cinqüenta graus
trinta e quatro minutos sudoeste
(50 045'SWI; sete metros rtrm, vinte
e um graus trinta e sets minutos eu.
doeste (21936'SW); cinqüenta metros
(50m), oitenta e um graus cinqüenta
e quatro minutos noroeste ....
(81 954'NWl;
trinta e dois
metros
(32m), quatorze graus trinta e seis
minutos sudoeste
(l4 936'SW); cinqüenta e um metros (51m), quarenta
e sete graus quatorze minutos sudeste l47 914'8E). Estrada de acesso número 24, delimitada por um polígono
irregular, tendo um vértice {pont-o
O), a oitenta e seis metros (36m), no

EXECUTIVO

rumo quatro graus cinqüenta e quatro minutos sudeste (4 954'SE);
da
tórres TT~47, e cujos lados a partir
desse vértice, tem os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: doze
metros 112m), vinte graus seis minutos nordeste (20 9ü6'NEl; quatorze
metros (14m), cinqüenta graus seis
minutos nordeste l50"'06'NEJ;
treze
metros (13m), quinze graus vinte e
quatro minutos noroeste (15924'NW);
trinta e dois metros {32m),
vinte
graus seis minutos nordeste
.
9ü6'NE);
trinta e oito metros
(20
(33m), dezoito graus trinta e quatro
minutos sudeste (18"'34'SE); vinte metros (20m),
trinta e quatro graus
trinta e seis minutos sudoeste
.
(34 936'SW); vinte e cinco metros
(25m), sessenta e seis graus cinqüenta e seis minutos sudoeste
.
(66 956'SW). Estrada de acesso 1111mero 25, delimitada por um polígono
irregular tendo um vértice a vinte e
dois metros (22m), no rumo cinqüenta e nove graus seis minut-os sudoeste (59 906'SW), da torre TT-47, e
cujos lados a partir dêsse vértice, tem
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: treze metros 03m), vinte graus seis minutos nordeste _...•
l20006'NE);
dezoito metros (18m),
trinta e nove graus cinqüenta e quatro minutos noroeste
(39954'NW);
cinqüenta metros (50m), seis graus
cinqüenta e quatro minutos noroeste
l6054'NW); vinte e seis metros (26m),
doze graus quarenta e seis minutos
nordeste (12 946'NE); quarenta metros (40 mi. sessenta e quatro graus
dezesseis minutos nordeste
.
(64 916'NE); cinqüenta e nove metros
159m), vinte graus cinqüenta e seis
minutos nordeste (20 956'NE); dezessete metros (17m), sessenta seis graus
e vinte e seis minutos nordeste- ....
l66°26'NE); vinte e três metros (23m),
vinte graus seis minutos nordeste
(?O"Oí)'NE); quarenta e três metros
(43m), quarenta e oito graus vinte
e seis minutos sudoeste (43°26'SW);
cinqüenta e cinco metros 1551, vinte
e dois graus seis minutos sudoeste
(22 906'SW); trinta e quatro metros
(34m), sessenta e seis graus trinta
e seis minutos sudoeste 166936'SW);
vinte e um metros (21m), t.rtnta e
quatro graus dezesseis minutos sudoeste (34 916'SW); sessenta metros
(60m), dois graus quarenta e quatro
minutos sudeste (2 944'SE); trinta e
sete metros (37m), trínta e cmco
graus quatorze minutos sudeste o • • •
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(S5914'SE). Estrada de acesso número 26, delimitada por um polígono
irregular, tendo um vértice (ponto
O), a sessenta e dois metros (62mJ,
trinta e dois graus trinta e seis minutos sudoeste (32936'SW), da tôrre
TT-48, e cujos lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: oito metros ....
(Bm) , vinte graus seis minutos nordeste (20906'NE); treze metros ....
(13m), setenta e seis graus cinqüenta e seis minutos sudoeste (761,'56'
SW); trinta e quatro metros (34m),
quarenta e oito graus cinqüenta e
seis minutos
sudoeste
(4S956'SW;
setenta metros (70m), setenta e nove
graus vinte e seis minutos sudoeste
(79926'SW); quarenta e dois metros
(42m), sessenta e seis graus quatorze minutos
noroeste
<66 914'NWl;
treze metros riami, trinta e quatro
graus
dezesseis
minutos sudoeste
(34916'SW); cinqüenta e um metros
(S1m), setenta e um graus vinte e
quatro minutos sudeste (71924' SE);
cinqüenta e quatro metros (S4m),
oitenta graus 'quarenta e seis minutos nordeste (80946' NE); cinqüenta
e seis metros (S6m), cinqüenta
e
oito graus vinte e seis minutos nordeste: (S8926'NE). IH. Area SUjeita
à servidão do solo para Implantação
da drenagem de águas fluviais da
área da fábrica. A área abrangida
e sujeita à servidão, ocupa uma faixa de dois metros e cinqüenta centímetros (2,50m), sendo área de servidão, trezentos e dez metros quadrados (310m2), em terrenos de iremiliano Cardoso. O eixo da linha de
drenagem tem inicio na área -ía tàbrica no poço de visita de concreto
número P-42 e segue no rumo vinte
e dois graus trtnta e três mmutoa
nordeste (22 933'NEJ, e dístâncta de
quarenta e oito metros vinte e etnco
centímetros
(48,2Sm), até o poço
P-4S.
Do Poço P-4S toma
a
orientação verdadeira hum grau
cinqüenta e cinco minutos nordeste (l95S'NE), atingmdo a cinqüenta e um metros (Sim), o poço
P-4SA. Do poço
P-45A, prossegue
vinte e seis metros (26m), no rumo
Quarenta e um graus trinta e três
mlnutoa nordeste (4i V33'NE), até o
(lOÇO geral P-47. Do poço P-47, segue a linha de drenagem existente,
numa extensão de
vinte metros
(20m), no rumo vinte e nove graus
cmqüenta e três minutos nordeste
(29 95S'NE), atravessando a rodovia

piai-Ríbeira, terminando por desaguar, no talvegue existente. O poço
P-47 está situado a cento e noventa e dois metros (l92mJ, a setenta
e sete graus sudoeste (779SW), do
cruzamento do carrego Fundão corr
A. rodovia Apiai-Ribeira. A faixa de
servidão definida pela linha de t1.1'0nagem, é delimitada pelo pougonc
Irregular, cujo vértice, ponto i, está
situada a quinhentos e seis metros
tbüõmj, no rumo setenta e dois graus
nordeste (729 NE), do marco LT-3
ponto extremo da linha telefértca, que
por sua vez se situa a setecentos e
setenta e quatro metros e trinta
centímetros (774,SOm), a sesenta e
seis graus quinze minutos sudoeste
(669iS'SW) do cruzamento do carrego Fundão com a rodovia ApiaiRibeira, centro do Bueiro, que é um
dos pontos de amarração geral da
regfâo de Apíaí, e a partir dêsse vértice, tem os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: quarenta e seis
metros e cinqüenta centimetros ....
f46,SOm), vinte e dois graus trinta
e três minutos nordeste (22933'NE);
etnqüenta metros e cinqüenta centimetros (50,SOm), hum grau
ctnqüenta e cinco minutos nordeste
(19SS'NE); vinte e três metros e quarenta centímetros (23,40m), quarenta
e um graus e trinta e três minutos
nordeste (4i 933'NE); cinco metros e
cinqüenta centímetros (S.SOm), setenta e nove graus nordeste (799NE),
vinte e cinco metros (25m), quarenta
e um graus trinta e três mínutoa
sudoeste
(4i 933'SW);
cinqüenta e
dOIS metros e quarenta centímetros
(52,40m), hum
grau cinqüenta
e
ctnoo minutos sudoeste (1"'SS'SW);
quarenta e sete metros (47m), vinte
e dois graus trinta e três minutos
sudoeste (22933'SW) ; três metros
t Smj , quarenta e três graus cínqüenta minutos noroeste (439SONW).
Art. 39 A presente retlftcaçâo de
Decreto será transcrito no livro C
- Registro dos Decretos de Lavra.
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das lV1~.
nas e Energia.
Art. 49 :E:ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 18 de novembro de 1971;
ibU9 da Independência e 83Q da
República.
ê

EMÍLIO G.

MEDIeI

Antônío Dias Leite Júnior
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DECRETO NI? 69.546 NOVEMBRO DE

DE

18

DO

PODER

DE

1971

Altera o Decreto n9 61.710, de 21 de
novembro de 1967, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !II, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artígo 56 da Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma

EXECUTIVO

Art. 69 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de novembro de 11-)71 ~
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de 22-11-71.

DECRETO

N9 69.547 DE
NOVEMBRO DE 1971

do anexo, o Decret-o nc 61.710, de 21
de novembro de
1967, modificado
pelo de nv 65.196, de 19 de setembro de 1969, a fim de reestruturar

cargos de provimento em comissão e
funções gratificadas, em atendímento à reforma universitária e admi-

nistrativa aprovadas pelos Decretos
números 62.241, de 8 de fevereiro de
1968, 64.899 e 64.900, ambos de 29
de julho de 1969.
Art. 29 Em decorrência do dísposto no artigo 20 da Lei nv 4.863, de
29 de novembro de 1965, artigo 31 do
Decreto-lei nv 81, de 21 de dezembro
de 1966 e artigo 39 do Decreto-lei
nv 1.121, de 31 de agôsto de 1970,
fica retificado o Estatuto da Universidade para consignar que, além
das atribuições estatutárias e regimentais,
compete, ainda, ao ViceReitor a coordenação e contrõle administrativo da Universidade.
Art. 3 9 O Serviço de Pessoal da
Universidade Federal da Bahia, por
fôrça da aplicação do artigo 59 do
Decreto nv 67.326, de 5 de outubro
de 1970, que dispõe sôbre o Sistema
de Pessoal Civil da Administraçâo
Federal (SIPEC), fica transformado
em Superintendência de Pessoal, diretamente subordinada ao Reitor, integrado da Divisão de Legislação e
Contrôle de Cargos e Empregos e da
Divisão de Seleção e Aperfeíçoamento, conforme consta do anexo.
Art. 49 A Superintendência de Pessoal apostílará os titulos dos servidores, cujos cargos e funções sofreram
alteração por fôrça dêste Decreto.
Art. 59 A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com 05
recursos próprios da Universidade.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

18

DE

Revoga o Decreto n9 48.631, de '>7 de
julho de 1960.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item liI, da Constituição, de-

ereta:
Art. 19.

Fica revogado o Decreto

nv 48. 63~, de 27 de julho de 1960,
que subordinou a Confederação Columbófila Brasileira ao Conselho Na-

clonal de Desportos, do Mímstério da
Educaçâo e Cultura.
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrío ,
Brasília, 18 de novembro de HJ71;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECREI'O N9 139.548 - DE 18
NOVEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública.. para fins
de constituição de servidão, faixa .de
terra destinada à passagem de linhas de transmissão, nos municípiOs
de Ipameri e Campo Alegre de Goiás
no Estado de Goiás.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no a-rtigo 151. letra c. do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16 de
julho de 1954. decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição

ATOS UO PODER

de servidão administrativa, as áreas de
terra situadas na faixa de 6 (seis) metros de largura, tendo como eixo as .ínhas de transmissão Ipamert _ Cassiterita e Cassiterita .- Campo ALegre
de Goiás, nos municípios de Ipamerí e
Campo Alegre de GOiás, no Estado de
Goiás, cujos projetos foram aprovados
por ato do Diretor-Gera: do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica. no processo MME 709.247-70.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constdtuíçâo de servidão admíntstra.,
tíva nas referidas áreas de terra, na
forma da Iegíslação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
das linhas de transmíssâo refezídas no
artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A .. para
o fim indicado, a qual compreende o
di;-e.ito atribuído à emprêsa ~l)nclOssio
narI~ de praticar todos os atos de construcâo, oper~.;;ao e manutenção das
mencionadas linhas de transmissão e
de Ií nhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis alteraçoes ou reconstruções. sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através do prédio serviente
desde que não haja outra via ;raticá~
velo
.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso. e gôzo das mesmas ao 'que fôr compatlVel com a existência da servidão.
abstendo-se, em consequêncla. da- prátíca, dentro das mesmas. de quaisquer
a tos que embaracem ou causem danos
incluídos, entre êles, os de erguer cons~
truçõeg ou fazer plantações de elevado
porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
s. A. poderá promover, em Juizo as
med~d~s necessártas à constt tuícão da'
servídâo admfníatratíva de caráter urgente, utilizando o processo tudícíal
estabeleci?o no Decreto-lei 'l1-/ 3.365,
de 21 de Junho de 1941, com as modificações introduzidas através da Lei
número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 ltste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 18 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 69.549 NOVEMBRO

DE 18 DE
DE 1971

Revoga. o Decreto -n« 58.454, de 17 de
maio de 1966, outorga concessão e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição ·3
nos têrmos do artigo 150 do Código
de Aguas,
considerando que o muntcípío de
Campo Alegre de Goiás, no Estado
de Goiás, titular da produção e distribuição de energia elétrica no seu
território, por fôrça do Decreto
.
nv 58.454. de 17 de maio de 1966, não
mais possui condições capazes de assegurar um serviço condizente com
as necessidades energéticas do munícipío e que o referido município desiste da concessão em favor da Centrais Elétricas de Goiás, S.A., decreta:
Art. 10 Fica revogado o Decreto.
nc 58.454, de 17 de maio de 19-6-6, que
outorgou ao rnunícípío de Campo
Alegre de Goiás concessão para Q
aproveitamento da energra hidráulica
da Cachoeira do Imburuçu, existente no curso d'água denominado Imburuçu, localizado em seu distrito-sede, destinado à produção e distribuição de energia elétrica no referido
munícíplo .
Art. 29 É outorgada a Centrais Elétrtcas de Goiás S.A. concessão para
distribuir energia elétrica no munícípío de Campo Alegre de Gotas, ficando autorizado o esta belcimento dos
sistemas de transmissão e deiistribuíção constantes dos projeto-s iprovades no processo MME nc 709.247-70.
Art. 30 A concessão de que trata
o artigo anterior é outorgado pele
prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 40 A concessionária rica obr lgada a cumprir o disposto no Código
de águas. leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 50 Findo o prazo de concessão.
os bens e instalações que, no momento, existirem em função exclusiva dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 60 A concessionária poderá. eequerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
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Parágrafo único. A eoncesslonarve
deverá entrar com o pecrdo a que se
refere õstc artigo, até 6 r seis) .neses
antes de findar o prazo de vtgeucia
da concessão, sob pena -tc seu ~1;~n
CIO ser interpretado como
ela da renovação.

desI5t.~,rj

Art. 70 Os bens e instalações

no momento. existirem em

q~e.

tunçao

exclusiva dos serviços de energia .8·
trtca operados pela ooncessíonárta .cn-

tenor. ficam desvínculauos da oncessão, riâo podendo ser efetivada a

sua retirada de
serviço a não ser
quando da sua substrtuiçao pelo ..16vo equipamento a ser instalado neta

nova concessionária.
Art. 8" O município de Campo Alegre de Goiás fica obrrgado a requerer, no prazo de l8u (cento e oitenta I
dias, a concessão ou autorização rederal necessária para destinar Q acervo desvinculado a seu uso privativo ou
a comunicar, no mesmo prazo. a desmontagem e retirada dos bens. em
caráter definitivo.
Art. 9" O não cumprimento do J1Sposto no artigo anterior sujeitará u
município de Campo Alegre de GOlas
às sanções previstas no Código
de
Aguaa. leis
subseqüentes e regulamentos.

Art. 10. Os eventuais adquirentes
do acervo desvinculado ficam sujertoe
ao cumprimento
das determtnecóee
contidas na legislação Vigente.
Art. 11. O presente Decreto entrara em vigor na data da sua publicação. revogadas as dísposicões em -ontrárfo ,
Brasília, 18 de novembro de 1971;
150" da
Independência e 83c
la
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N" 69.550 DE
NOVEMBRO DE 1971

18

DE

Autoriza a Light - Sertnçoe de Eletricidade S. 'A. a construir subestação e declara de utilidade pública,
para fins de desapropriação, imó~
ueis necessários à construção da
mesma.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH. da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo
151, letra b, do Código de Aguas. e
no Decreto-lei n- 3.365, de 21 de JUnho de 1941, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Llght Serviços de Eletricidade S. A. a construir uma subestação na rua General
Azeredc, esquina com a rua Vieira de
Araújo em Padre Miguel, cidade do
Rio de Janeiro. no Estado da Guanabara.
Parágrafo único. A referida sutestação se destina a melhorar «s conoiccee de operação da têde de sub-

transmissão Cascadura-daboatão.
Art. 2". A concessíonàrta fica obrígana a cumprir o disposto no código
de águas leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3e • A concessionária conctutrà
as obras no prazo fixado no despacho de aprovação dos projetos, executando-aa de acôrdo com os m.emoa
com as modifJcações que forem autorteadas, se necessarras .
§ I". A lnobaervãncía do prazo nxado no despacho de aprovação aos
projetos. sujeitará a Líght ~ Serviços de Eletricidade S. A. às penalinades previstas na legislação de energta elétrica em vigor e seus regulamentoa.
20 • O prazo rerertü., neste artago podera ser prorrogado por ato do
D!ret-or-GeraJ do Departamento Nacíona I de Aguas e Energia Eletrtca,
do Ministério das Minas e Energia.

*

Art. 4°. Ficam declarados de utilidade pública. para fins ce desapropriação, os imóveis sitos na Rua General Azeredo n' 982. mscrtçao numero 432.207; lotes 3, 4 e 5 da Quadra "C" do PA-5.777, Inscrrçôea números 527.424; 527.425 e 527.426. respectivamente. e na rua Vieira de
Araújo ns. 1 e 57. inscrições numeros 583 477 _ 527.282, respectivamente, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. necessários à
construção da referida subestação,
cujos projetos e planta de situação
n- SK-2828, foram aprovados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no processo MMI- n- 702.580~71.

lút. 5". Fica autortzada a Light SerV1Ç0S de Eletricidade S.A. a promover a desapropriação dos referidos
imóveis, na forma da .Ieglslaçãc vigente.

213

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Art. 6°. :este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 18 de novembro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69. 551
NOVEMBRO

~

DE 18

DE

DE 1971

Revoga o Decreto -n« 17.227, de 18
de fevereiro de 1926. que couocceu a
empresa Buxton Guilayn y Compcüiia Ltmitcuia, Sociedad Anónima
Comercuü Importadora autorização
para tuncumor na República Feaeratwa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos
termos ~ Decreto-rei n'' 2.627, de
26 ne setembro de 1940, e atendendo
ao que consta do é'roc , MIC núme-

ro 17.514-70, oecrev-:
Art. 1°. Pica revogado o Decreto
n" 17.227, de 18 de fevereiro de 1926.
que conce-deu à emprêsa Buxton Gutlayn y Compaüia Limitada. Sociedad
Anóníma Comercial Importadora, com
sede em Buenos Aires, República Argentma, autorização para funcionar
no Brasil, e cassada a respectiva
Carta.
Art. 2°. ~ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 18 de novembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinícius Pratini de
Moraes

DECRETO NQ 69.552 - DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1971
Exclui de relacionamento de aísixmibilidade cargos e servidores do Território Federal do AmapaJ do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas e do Departamento Nacíotuü de Obras de Saneamento.

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

tigo 8::', Iterr IIl, da Constituição, e
tendo em vista J que consta do Processo número 12,654, de 1970, do Mi
nistérío do Interior, decreta:
Art. 10 Picam excluídos dos relacionamentos constantes das POTtarias números 267, 273, 300 e 343, de
29 de julho, 7 de agôstc, 18 de agõsto e 25 de setembro de 1969, respectívamente, do Mmistro de Estado do
Interior, os cargos constantes do AneKO 1 do presente Decreto,
dos ouatíros de Pessoal rio 'I'erritorío Federal
de Amapá, de. Departamento Naclonal de Obras. Contra as Sêcas e do
R

Departamento Nacional de amas de

Saneamento.
Art 2° A~- disponibilidades dos servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o artago anterior, constantes do Anexo l? dêste Decreto, ficam
revogadas, a partir da data de sua
publicação.
Art. 30 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Tevogadas as dispostções em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
G. MÉDICI
Henrique Bromaão Cavalcanti

EMÍLIO

o anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no D.O. de 19':'11-71.
DECRETO N.O 69.553 NOVEMBRO DE

Institui

a

DE 18 DE

1971

Fundação Alexandre
de Gusmão

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto na Lei número 5.717, de 26 de outubro de 1971,
decreta:

Art. L.'' Fica instituída, como pessoa jurídica de direito privado, nos
têrmos dos artigos 2.° e 3.° do Decretolei n." 900, de 29 de setembro de 1969,
a Fundação Alexandre de Gusmão,
de finalidades científicas e educativas, e com os seguintes objetivos básicos:
I - Realizar e promover atividades
culturais e pedagógicas no campo das
relações internacionais;
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II -
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Realizar e promover estudos

e pesquisas sôbre problemas atinen-

tes às relações internacionais;
lU - Divulgar a política externa
brasileira em seus aspectos gerais;
IV -

Contribuir para a formação

de uma opinião pública nacional seno
sível aos problemas da conveniência
internacional; e
V - Outras atividades compatíveis
com suas finalidades e estatutos.
Art. 2." A Fundação terá a supervísão do Ministro de Estado das Re-

lações Exteriores, nos têrmos do artigo 3." do Decreto-lei n." 900, de 29
de setembro de 1969.
Parágrafo único. A prestação de
contas da administração da Fundação

será submetida ao Ministro de Estado
oas Relações Exteriores que, com o
seu pronunciamento e os documentos
relacionados no artigo 42 do Decretolei n.v 199, de 25 de fevereiro de 1967,
a enviará ao Tribuna! de Contas da
União dentro de noventa (90) dias
do encerramento do exercício.
Art. 3.° A Fundação terá sede e
fôro no Distrito Federal.
Art. 4.° O patrimônio da Fundação
será constituído dos recursos previstos no artigo 3.° da Lei n,v 5.717, de
26 de outubro de 1971.
Art. 5.° Para a consecução dos objetIVOS previstos no artigo 1.0, a Fundação poderá. respeitada a legislação
em vigor e mediante expressa autorização do Ministro de Estado das Relações Exteriores:
I - Celebrar convênios com entidades brasileiras e estrangeiras, bem
como com organismos ínternacíonaís ,
II - Contrair empréstimos internos e externos;
lU - Receber doações, ínclusíve
para a constituição de Fundos Especiais e para o custeio de serviços determinados.
Art. 6.° O Estatuto da Fundação
será aprovado por decreto do PreSIdente da República.
Art. 7.° A Fundação contará com
um Conselho Superior e com um Conselho Diretor, cujas atribuições e composição serão definidas no Estatutu.
Art. 8.° O Presidente da Fundação
será designado pelo Presidente da
República.
Art. 9.° O regime jurídico do pessoal da Fundação será o da legislação
trabalhista.

Art. 10. No desempenho de suas
atividades a Fundação objetivará também o aproveitamento da experiência
dos diplomat-« brasileiros, integrando-os em atividades de pesquisa e
análise e na elaboração de estudos especificas de tnterêsse do Ministério
das Relações Exteriores.
Art. 11. O Ministério das Relações
Exteriores poderá solicitar à Fundação a realização ou promoção de estudos, pesquisas ou outras atividades
relacionadas com problemas de politlca externa do Brasil e das relações
internacionais de modo geral.
Art. 12. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1971;
15U.O da Jndependéncla e 83.° da
República.
EM!LIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N." 69.554 - DE 18
NOVEMBRO DE 1971

DE

Cria o Fundo de Desenvolvimento do
Mercado de Capitais e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 81, item IH. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 69
da Lei n.» 4.728, de 14 de julho de
1965,_ decreta:
Art. 1.0 Fica criado, junto ao Banco
Central do Brasil. um fundo contábil.
de natureza financeira. denominado
Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais - FUMCAP. destinado
a possibilitar às autoridades -nonetárias o atendimento dos seguintes objetivos básicos:
a) dinamizar o mercado de titulas
e valôres mobiliários;
bl facilitar a restruturação financeira das emprêsaa nacionais, com
vistas a atingir nível ideal de diciência e adequada capacidade de endividamento;
c) criar um sistema de financiamento a médio e longo prazo destinado a amparar a realização de projetos relativos à implantação, ampliação ou reaparelhamento de emprêsas
nacionais. favorecendo o escoamento
da produção interna de máquinas e
equipamentos;
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d) estimular a mobilização de poupanças particulares para promover a
abertura do capital das emprêsaa.
Art. 2." O Fundo será suprido por:
a) recursos da União, que lhe sejam atribuídos por lei;
b) importâncias que lhe sejam destínadas pelo Banco Central do Brasil mediante autorização do Conse1h~ Monetário Nacional;
c) recursos provenientes de empréstimos, financiamentos ou doações de
-ntídades ou organismos, internacionais ou estrangeiros;
d) recursos colocados à sua dIspOSIcão pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, pela Caixa Econômica Federal ou outras instituições
financeiras federais;
e) dotações, subvenções ou contribuições de entidades privadas ou públicas, inclusive Estados e Municípios;
t) rendimentos líquidos das operações do próprio Fundo, deduzida a
parcela correspondente à remuneração dos serviços de SUa administração;
rJ) outros recursos, de fontes internas ou externas.
Parágrafo único. Além das contnbuícões autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional, na forma da altnea b dêste artigo. o Ministro da b'azenda fica autorizado a negociar e
contratar, em nome da RenúbIica Pederatíva .do Brasil. empréstimos externos, até o montante de
.
50.000.000 (cinqüenta milhões de
ôólareai para atender às necessidades
financeiras do Fundo. ficando, ainda,
Ieualmente autorizado a praticar. em
nome da União. todos os atos necessários à execncão dos respectivos contratos de empréstimo.
Art. 3." O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômtco, a Caixa
Econômica Federal e outras Instltutcõcs ttnancetras federais autorizadas
pelo Conselho Monetário Nacional
participarão do Fundo. levadas em
consideração as respectivas contribuições.
f1 ~T!
~ 1." As duas entidades citadas neste
artigo contribuirão. inicialmente, cada
11m:'!:. na.ra o exercfclo de 1971. com a
lmtortâncta de Ct-s 65.000.000.00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros).
~ ?,,, Em exercícios futuros poderão
ser feitas contrlbuicões adtctonats pelas referidas entidades, de acôrdo com
seus resoectívos programas de recur80." e aolicacões, aprovados pelo Conselho Monetário Nacional.
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Art. 4.° O Banco Central do Brasil.
na qualidade de administrador do
Fundo, exercerá o contrôle de suas
atividades, fixando os !imites de cada
participante para efeito de utilização
dos recursos, e estabelecendo os cronogramas de desembôlso e de retõmc
dos recursos repassados, em função
das exigibilidades de contratos de emprestimos externos e da programação
de aplicações do Fundo.
Parágrafo único. A programação de
aplicações de que trata êste artigo
será elaborada, anualmente, pelo Banco Central do Brasil, de comum acõrdo com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, a Caixa Econômica Federal e outras entidades oficiais participantes do Fundo.
Art. 5." Serão financiáveis com recursos do Fundo as seguintes operaçoes:
a)
subscrição de titulas e valôres
mobiliários, por Bancos de Investimento, com objetivo de oportuna colocação no mercado de capitais;
b) outras operações estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 6." As aplicações do Fundo serão processadas através de Bancos de
Investimento, na qual1dade de seus
agentes financeiros, atuando o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, a Caixa Econômlca Federal
e outras ínetitu tcôee financeiras federais autorízaclas pelo Conselho Monetário Nacional como órgãos de segunda linha. mediante utilização de
recursos próprtos ou de suprimentos
recebidos do Banco Central do Brasil.
por conta do Fundo.
Parágrafo único. Mediante indicação dos órgâos de segunda linha ele
que trata êste artigo, o Banco Central do Brasil selecionará os Bancos
de Investimento que atuarão como
agentes financeiros do Fundo. atríbuindo-lhes Iímítea operacionais de acôrdo com as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 7." Os financiamentos efetivados de acôrdc com as normas do Fundo obedecerão aos seguintes lírnitea:
a) máximo de 90%
(noventa por
cento) do valor da emissão aprovada,
com recursos ortgtnáríos do Fundo;
b) mmlmo de 10% (dez por cento)
do valor da emissão aprovada, com
recursos dos Bancos de Investimento.
§ 1.0 O valor de cada emissão aprovada não poderá ser superior a 80%
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(oitenta por cento) do custo de execuçao do projeto.
§ 2.° Em casos espectais, quando se
tratar de projetos de reestruturação

financeira. poderá o valor da emissao
ser de até 100% <cem por cento) do
custo de execução do projeto.
Art. 8.° Parte dos recursos do Funao

poderá ser utilizada para a crtaçao de

um mecanismo de liquidez dos títulos
e valôres mobiliários, emitidos em de-

corrência de operaçoes contratadas
com recursos do Funao.
Parágrafo único. O Banco Central

do Brasil estabelecerá as normas ~
condições para utilizacão dos recursos previstos neste artigo.
Art. 9.° O Conselho Monetário Nacional aprovará o Regulamento que
regerá as atividades do Fundo, estabelecendo suas normas e condições gerais, assim como fixará, por proposta
do Banco Central do Brasil, a remuneração dos serviços prestados pelos
seus agentes.
§ 1.0 O Banco Central do Brasil, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados
da data da publicação dêste Decreto

DECH·ETO N9 69,555 -

EXECUTIVO

submeterá ao Conselho Monetário Nacional proposta de regulamento C1u~
atividades do Fundo.
§ 2," O conselho Monetàrfo Nacronal pronunciar-se-á no prazo de 30
<trinta) dias, a contar de seu recebimento, sôbre o projeto de Regu.amenta do Fundo.
Art. 10. Os recursos gerados pela
colocação, junto ao público, de títulos ou valôres mobiliários emitidos em
decorrência de operações contrata.tas,
com recursos do Fundo, pelos Agentes Financeiros, serão utilizados na
amort.ízaçao antecipada dos empréstimos contraídos, e restituídos ao Fundo
na proporção devida ou reapltcados,
na forma estabelecida pejo Conselho
Monetário Nacional.
Art, 11. âate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 18 de novembro de 1971;
150." da Independência e 83.0 da
República.
EMILIO G, MEDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Vello8o

DE 18 DE NOVEMBRO DE 1971

AMe ao M1'tlisterio do Planejamento e Coorüenacão

Geral em favor da

coomenaçaa do Desenoototrnento de Brasília (CODEBRÁS), o crédito
suplem.ental' Cle Cr$ 212. 300.uú para retôrçc de dotações consignadas no
vlgente orçamento.
() Presidente da República, usando da atrtbtnção que lhe confere o
artigo 81, item UI, dJ1 Oonstítulçâo. e da autorização contida no artigo 69
da Lei 119 5 028, dê 19 CC; dezembro de 1970, decreta:

Art , 19 Pica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenacàc
Gerat, em rever da Coordenação do Desenvolvimento de Brasília... ,. ~ ..
(CODE.t.U-i..ASJ. o credito suplementar no valor de Crg 212.300,00 (duzentos
e doze mil e trezentos cruzeíros. . para reforço de dotações orçamentárias
consignadas B0 subanexo 23.0D, a saber:
eis 1,00
23.ü{\ - MIIil.STÉRIC' DO PLANEJAMENTO E

COOH,DENAÇãO GERAL
2;j,07 -

23,07.01.01

2>O~5

-

;j,l.l.O ;j.I.l.l -

Ooo-ocnacãc (1f; Desenvolvimento de Era.
stha (CODH.'BRAS)
Dtreçào f' Coordenação
Pessoa!
Pessoa. CiVI'

02 - Despesas Variáveis , . ..' ...
3.2.5,0 - Contrrbuíçôes de Previdência Social. ...
>

TOTAL .

••••

'

••••••

157.000
55.300
212.300
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Art. 2<'> Os recursos necessàrtos a execução dêste Decrete decorrerão
ce anuiaçao parcial de uotaçac orçamentarra consignada no vigente Orçamento ao suoanex-, 23.00. a saber;
CrS 1,00

23.na - MINISTÊRlO DO PLANEJAMENTO E
C'OORDEN AÇÃO GERP..L

23.v·{ Auvtcaoe ;L1.4.G -

(,orJ[(!.E"i,*C:21 no Desenvoívímento
suie ~COI~EBEAS)

de Bra-

2a. 07 . OL 01. 2.015

Encargos Diversos

__

.

212.300

TOTAL.

212.300

Art. 3" E~te Decreto entrara em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as rusposíçõe- em contrárío.

lo de novembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da

Brasma

Rcpunnca .

.f!,i\ULIO G.

M'EDIC:i

Jose Funno Pécorc
JfJáo Paulo eos Reis Velloso

DECH.ETO N'·> 69.556 -

DE

18 DE NOVEMBRO DE 1971

.aore

ao 1l1"zmstério das Relaçôes Bxtertores o credito suplementar de ....
Cr$ 2. 7ü6. 300,00, para retorço de dotações ccnsunuuuie no vigente Or-

çamento.

o Presidente da República, usando da atrrbulção que lhe confere o
artigo 81, Item LlL, da Ccnstrtutçào, e da autortzaçâo contida no artigo 69
ca Lei n'' :>.ü2r:t, de 19 cte dezembro de 1970, decreta;
Art. l~' P'ica aberto ao Mtmstérto das Reraçóes Exteriores, o crédito
supiemenuat no valor de Cr$ 2.706.800.00 «íots milhões, setecentos e seis
nn: e oítooentos cruzeiros. para reforço de dotações orçamentárias consignanas ac- subanexo ~4. 00, a saber;
MINIS'I'llRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
24.00
crs 1,00
z4.DO.13.04.2.004
Execução da Política Exterior
3.1.1.0 - Pessoal
~ .1.1. 1 c'essoat Civil
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
1. 800.000
02 - Despesas Variáveis . . .
.
906.800

Total .

2.106.00

Art. 2<'> os recursos necessàrtos
execução deste Decreto decorrerão
anuraçao parcíal de dotaçâc orçamentàría consignada no vigente Orçamento ar suoanexo 24.0U, a saber:
c-s 1,00
à

o-.

24.00 - MINISTÉRIO DAS RELAçõES EXTERIORES
Ativicatíe - 24.00.13.04.2.004

3.2.::LU -

'I'ransterencías de Assistência e Previ-

dencía Social

d."Li!,l -

Inativos .

2.706.800

TOTAL

2.706.800

A
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Art,. 5',1 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâc,
revogadas as disposíçóes em contrário.
Brasuia J(~ de novembro de 1971; 150" da Independência e 83'? da
Rt::pUbl1Ca.

EMÍLIO U. MÉDICI

Marto C;zbson Barbosa
Jose Fuunc Pecora
JotLo Paulo elos Reis vezzcsc

DECRETO

NU

69.557 -

18

DE

DE NOVEMBRO DE

1971

AOTe ao Mmzstério ela raeenaa em favor ela Inretorui da Despesa Pública,
o créczto suplementar de Cr$ 400.000,00, para reforço de dotação con-

eumaao no oiçente orçamento.

O Presidente da ecepuoüca. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, .ter» lIl, da Constítutção, e da autorízaçãc contida no artigo 6(1
-ae Lei nv ;"1.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1'" Fica aberto ao Ministério da Pazenua em favor da Diretoria
ca Despesa PUblIca, o crectto suplementar no valor de Cr$ 400.000,00 (quarrocer-v- nu cruzeiros>. para reforço de dotação orçamentária consignada
ao sunanexc 17.00, a saber:
17.00 -

MINISTÊRIO DA FAZENDA

1'I.I!} -

Drretorra da Despesa Pública

l'l . UI. 01 Or-I. 4. 02!} :'>.1.1.0 iS.1.!.1 -

01 -

c-s

1,00

Oooruenaçâo dos Serviços da Díretorra
r-essoar
r-essoa .. CivU

vencimentos e Vantagens Fixas..... .•.

400.000

:&~

Os recursos necessanos a execução deste Decreto decorrerão
de anuraçac parcial de dotação orçamentária consignada no vigente 01'Arn.

çament., ar subanexc 28.00. a saber:
ENCAH.GOS

28.02 -

Recursos sob Supervtsac do Mínístérlo ao
Planejamento e Coordenação Geral

':"~·o.lc">
~

Art.

J"l

-

:&.6.0 -

DA

c-s 1,00

28.00 -

UNIA O

:&8. U2. HL 00.1. 024

H.eserva de Contmgencta

.

400.000

Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,

revoga-ras as disposições em contrário.
Brasiue

lô de

novembro de

1971; 1501,1 da

Independência e 839 de

H.2VUbllCa
..l!.."MrLIC

U.

MEDICI

JOSf: FlaV20 Peccro

Joac Pauto aos Reis Velloso
DECH.ETO N9 69.558 -

DE

18 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Mtntsterio dos Transportes, em taoor àa Secretaria-Geral, o cré(,.~") SUplementar àe Cr$ 210.000,00 para reforço de dotações consignadas no vurenie urçamento.

O Presiuente da República, usando da atrtbuíçâo que lhe confere O
artigo IH, item 111, da Constituição, e da autorrzaçào contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art.!') Fica aberto ac Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral, o crédito suplementar de crs 210.000,00 (duzentos e dez
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mil oruzetroa) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
sunanexc :d',',UU, a saber ~
27.00
:d7 . 02
27.02.01.08 2. OU3
~ 1, 2. O
:i 1.;).2
1:1.1.4.0
4.1,3.0

-

4.1.4.0 -

crs 1,00

MINIST~RIO DOS TRANSPORTES
Secretarra-Gerat
Coordenação e Planejamento Setorial

Material de Consumo
""
Outros Serviços de Terceiros",
Encargos Diversos . . _
"
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.
.
.

50.000
70.000
10.000
70.000
10.000

.

.

TOTAL . . .

210.000

Art. 2~' Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento R<:; sunanexo 27. OU, a saber:
27.00 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

2'1.02 -

Secretaria-Gerar
27.02.01.08.2.003

auvioace ;i.1.3.1 -

Remuneraçâc de Serviços Pessoais
TOTAL . .

crs

.

1,00

210.000
210.000

Art. 3° E~te Decrete entrara em VIgor na data de sua publícacêo,
revogadas a." cüsposíçóea em contrário.
Brasuía, 18 de novembro de 1971; 150º da Independência e 83º da
jcepubnca.
1!..MILIO U.

MÉDICI

Jose Flávio Pécorc
Marlo Davzd Andreazza
João Paulo dos Reis vczzoso

DECRETO Nº 69.559 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1971
Redistribui cargo do Ministério da
Aeronáutica para o Ministério da
Fazenda, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere ,)
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no doro
tigo 99, § 29, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967, cec-eta:
Art. 1 Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do
Ministério da Fazenda,
(um)
cargo de Contador, código
TC-302.22.C, ocupado por Nelson
América de Araújo, integrante de
iguais Quadro e Parte do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 2º A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa S1ç

tuaçâo que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou :re·
visão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ')0 COI~
trárta às normas administrativas em
VIgor.
Art. 39 O órgão de pessoal do ;\1inistério da Aeronáutica remeterá ao
do Ministério da Fazenda, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os assantamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 4º O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Fazenda consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
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Art. 59 nstc Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrúrm.
Brasília, 19 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMiLIO G.

MÊDIc:I

Jose Flávio Péccra
Márcio de Souza e Mello

DECRETO N9 69. 560

~ DE

19

llE

NOVEMBRO DE 1971

Torna sem efeito inclusão de serviaor, com o respectivo cargo, no Quadro de Pessoal - Parte Especwl, do
Ministério da Indústria e do Comércio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constltuíçào, e ten-

do em vista o que consta do processe
D9

MIe -

13.343-71, decreta:

Art. 19 Fica sem efeito a mclusão,
no Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Industrla e
do Comércio, de Petrônio Bonat as de
Araújo, com o respectivo cargo de Oficial de Administração, classe B, nível
14, de que trata o Decreto nv 64.975,
de 11 de agôsto de 1969, publícaco no
Diário Oficial de 20 subseqüente.

Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

tigo 99, § 2Q, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica redístrfbuído com a
respectiva ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Especial, (Lei
4.069-62) do Ministério da Justiça,
um cargo de Estenodatilógrafo, código AF-502.11,
ocupado por Nancy
Mesquita, integrante de iguais Quadro e Parte do Ministério da Aeronáutica.
Art. 29 A redistribuição de
que
trata êste Decreto não homologa ai-.
tuação que, em virtude de síndícãnela, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha
a
ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica remeterá ao
do Ministério da Justiça, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto. os assent-ementes funcionais da servidora mencionada no artigo 1".
Art. 4Q A ocupante do cargo er-a
mencionado
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Ministério da Justiça consrgr-e
os recursos necessartos ao pagamento da despesa resultante do cumprimento dêste ato.
Art. 5Q àsto Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revoga das as disposições em contrar.»
Brasília, 19 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. 'MÉDICI

EMÍLIO G. MÊDICI

Alfredo Buzaid
Márcio de Souza e Mello

L. F. Cirne Lima
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO NQ 69.562 DECRETO NQ 69. 561

~

DE 19 DE

NOVEMBRO DE 1971

tceaistrioui. com a respectiva ocupante, cargo do Ministério da Aeronáutica para o Ministério da Justiça, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Const.ítuiçao,
e tendo em vista o disposto no ar-

DE

J9 DE

NOVEMBRO DE 1971

Autoriza o tnncíonamentc da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"São Judas Tadeu", em São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei núme1'0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vis-
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ta o que consta do Processo CFE número 1.449-70 do Ministério da Educação e cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "São Judas Tadeu"
com os cursos de Matemática e Letras (modalidactes de Literatura-Português e português-Inglês i , mantida
pelo Instituto Alberto Mesquita de
Camargo, na Capital do Estado de
São Paulo.
Art. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rcvogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de :971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.563 - DE 19
NOVEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Associação Educativa e Assistencial" Madre Carmen Sallés", com sede em
Brasília, Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 1) a-tigc 81, item TIl, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 50.965, de 1971, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pnblíca, nos têrmos do artigo 19 da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Educativa e Assistencial
"Madre Carmen SaIlés", com vede em
Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 19 de novembro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EM:iLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.564 NOVEMBRO

DE 19 DE

DE 1971

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do terreno que meneiona, situado na Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item II da Constituição e t-endo
em vista o artigo 19 do Decreto-ler
número 178, de 16 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
SGb o regime de aforamento, à E10iAQ
- Engenharia e Máquinas S. A. do
terreno de acrescida de marinha com
a área de 43.171,OOm2 (quarenta e
três mil, cento e setenta e um metros
quadrados), sítusco nos fundos de
lote nv 10 do P.A. nv 14.922, na
Praia da Rosa, Ilha do Governador.
Estado da Guanabara, de acôrdo com
os elementos constantes do processe
protocclízado no Ministério da F'a·
zenda sob o nv 111, de 1971.
Art. 2Q A cessionária recolherá aos
cofres do Tesouro Nacional o valor,
apurado à época da outorga do contrato de aforamento, do domínio útü
do terreno objeto da presente cessão
e se obrigará ao pagamento do fôro
respectivo.
Art. 3Q O terreno se destina à im..
plantação de estaleiro de construção
naval, tornando-se nula acessão, sem
direito a qualquer indenização, inclusive por benfeltortas realizadas, se ao
imóvel vier a ser dada, no todo ou
em parte, utilização diversa, ou, ainda.
se houver inadimplemento de cláusula
contratual.
Art. 49 ítste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO N." fl9.565 -

DE

19 DE

NOVEMBRO DE 1971

Institui o Sistema de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art 1.0 Fica instituído o Sistema
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos no Ministério
da Aeronáutica, com a finalidade de
organizar

as

atividades necessárias

ao tunclonamento e ao desenvolvimento do Servíco de Investigação e
Prevenção de Ãcidentes Aeronáuticos.
§ 1.0 O Serviço de Investígação e
Prevenção de Acidentes AeronautiCOS, de que tratam os artigos 5°. 27
28 e G9 do Regulamento da Inspetoria Geral da Aeronáutica, aprovado
pelo Decreto
n.v 64.284, de 31 de
março de 1969, que passa a denominar-Sé Centro d. Investigação e Prevençao de Acidentes Aeronáuticos, é
o órgão Central do Sistema e, para
este efeito, tem suas atribuições ôefínidas neste Decreto.
~ 2.° O Centre de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáu~ic<?s
tem sua constituição e suas atrfbuições .derínrdas no Regulamento e/ou
Regimento Interno da Inspetoria Geral da Aeronáutica, da qual é órgao
constitutivo.
§ 3.° Os órgãos ou elementos eXI:cutjvos do Sistema são localizados
na ãlstrutura Básica do Ministério da
Aeronáutica, de acôrdo com as necessidades de realização da atividade-auxiliar correspondente, em cada
setor da Organização.
§ 4.° São,
também, considerados
elos executivos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronautícos, os órgãos ou elementos
estranhos ao Ministério da Aeronáutrca que, pela natureza de suas atividades, sejarr. necessários ou se vejam envolvidos nos Programas de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 2.° A atlvldade-auxillar de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, para fins dêste
Decreto, envolve as tarefas realizadas com a nnahoade de evitar perdas
de vida e de material decorrentes de
acidentes aeronáuticos.
Art. 3.° Ao Centro de Investigação
e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, como órgão Central do Sistema,
em obediência ao disposto no artigo
30, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de
fevereiro de 1967, compete:
1
ao orientação normativa do
Sistema;

EXECUTIVO

2 - a supervisão técnica do desempenho da ativtdade-auxilíar pertanente, pela análise de relatórios e
outros dados, elaborados pelos órgãos
integrantes dI Sistema;
3 - a f'íscanzação específica dus
órgãos ou elementos executivos, quer
através da participação nas inspeções levadas a efeito pela Inspetoria-Geral da Aeronáutica, quer através de outros meios, preservada a posição do órgão ou elemento executivo
na estrutura híerárquíca que integra;
4 .- o provimento, aos órgãos ou
elemento,'; executivos, direta ou in rnretamente, de itens específicos para
o funcionamento do Serviço, bem
como a cogitação da manutenção
dos itens reparáveís ;
5 - o planejamento e a elaboração das propostas para os. Orçamentos Plurianuais de Investimentos e
Orçamentos Programa Anuais, necessários ao desempenho da atividade de Investâgação e Prevenção de
Acidentes Aeronâutícos, inclusive a
previsão de recursos para indeniz~
ção
a terceiros decorrentes de aCIdentes causados por aeronaves do
Ministério da Aeronáutica;
(;
a cogitação permanente do
desenvolvimento e da atualização de
técnicas a serem adotadas pelo Sistema, em face da constante evolução
tecnológica; e
7 - a elaboração, a organização, a
consolidação, r atualização e a dístribuicão do Manual do Sistema de
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 4.° No MInistério da Aeronáutica. os órgãos o. elementos execuüvos do Sistema têm constituição estabelecida nos Regulamentos e/ou Regimentos Internos das Organizações a
que pertencerem, observadas as dis ..
posições contidas no Regulamente do
Servico de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáutícos em vigor,
e são estruturados de acôrdo com o
vulto dos encargos que lhes estejam

eretos.

Parágrafo único. Os demais órgãos
ou elementos executivos do Sistema
têm sua constituição regulada pelas
normas internas das Organizações a
que pertencerem.
Art. 5.° Os órgãos ou elementos
executivos ficam sujeitos à orientação normativa, â supervisão técnica
e à fiscalizavão específica do órgao
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Central do Sistema, respeitada a subordinação hierárquica ao órgão em
cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
Art. 6.0 Aos órgãos ou elementos
executivos do Sistema, responsáveis
pelo desempenho material direto da
ativi.d<ide-auxiliar de jnvestlgaçao e
prevençâc de Acidentes Aeronáuticos,
compete:
1 - a execução oas atividades que
rhes terem cometidas, segundo as
normas elaboradas pelo órgão Central do Sistema G aprovadas pelo Ministro da Aeronáutica;
2 ~ a elaboração e o encaminhamente ao órgão Central do Sistema,
dos reratórtos e outros documentos 1,
respeito do desempenho da atividade,
duo resultados obtidos, do material
empregado e de outros assuntos pertinentes, de acôrdo com as normas
vigentes;
3 - a remessa â. apreciação do órgão Centrai do Sistema, de sugestões
o ue visem ao
aperfeiçoamento do
Sistema; e
4 - o fomecrmento, por parte dos
órgãos localizados na Estrutura Básica, do Ministério da Aeronáutica, ao
órgão centrai do Sistema, dos elementos necessários ao planejamento
e à elaboração orçamentários, indispensáveis ao desempenho da atlvídaôe-auxtlíae pertinente.
Art.

7." 1l::ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de novembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

r.v.t:&>ICI

Márcio de SOUza e Mello

DEURETO N." 69.566 - DE 19
NovEMBRc DE 1971

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar';'

tlgo 81, item IH da Constituição, e
nos têrmos de artigo 5.", in tine, da
Lei n.« 3. 890-A, de 25 de abril de
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1961, modíficada pela Lei n." 4.400,
de 31 de agõsto de 1964, decreta:
Art,. 1.0 Fica aprovada a alteração
introduzida no artigo 5.0 dos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ~ ELETROBRAS, sccledada de economia místa com sede em
Brasília e constituída na forma da
Let n.v 3 890-A, de 25 de abril de
1961, conforme deliberação de sua Assernbléía Geral Extraordinária realrzada em 20 de setembro de 1971, o
qual passará a ter a seguinte redação:
"Art. 5." O capital social é de Cr$
/f.608000.000,OC (quatro bilhões, seiscentos e oito milhões de cruzeiros),
divididos em 4,533.908.774 (quatro
bilhões, quinhentos e trinta e três
milhões, novecentas e oíto mil, setecentas e setenta e quatro) ações O'I'-unás-ías, nominativas, com direito ao
voto, no valor de Cr$ 1,00 (um cruserro) cada. uma,
subscritas pela
União. e 74091.225 (setenta e quatro
mllhóes, noventa e uma mil, duzentas e vinte e seis) ações preferenciais
sem direito a voto, no valor de Cr$
1,00 (um cruzei-ro) cada uma".
art . 2. 0 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga das as dlsposrções em contcárto .
Bra.sília, 19 de novembro de 1971;
da Independência e 83.0 oja
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

150. 0

DECRETO N." 69.567 - DE 19
NOVEMBRO DE 1971

DE

Exclui do relacionamento de disponibilietade constante da Portaria Ministerial n» 253, de 11 de julho de
1969, do Ministro de Estado do Interior, o cargo e o servidor íruir:
cado.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constituição a
tendo em vista o que consta do Processo n.v 12.315/B8B, de 1971, do Ministério do Interior, decreta:
Art. 1.0 Fica excluído do relacio..
J lamento constante
do Anexo 1 da
PortarIa Ministerial n." 253, de 11 de
julho de 1969, do Ministro de Estado
do Interior, o cargo de Auxiliar de
Inspeção Sanitária Rural, P-1204.8,
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do Quadro em extinção da Comissão
do Vale de Sã.... Francisco.

NOVEMBRO

Art. 2.0 Fica excluído do relacionamento de díspontbllrâade, constante
do anexo II da f-artaria citada, o no-

me de. Jose de Araújo Lôbo, ocupante
do cargo referido no artigo anterior.
Art. 3.° âiste Decreto entrará em
vigor na daca de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1971;
l50.o da Independência e 83. 0 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICl

José Costa Cavalcantt
DECRETO NQ 69.568 - DE 12
NOVEMBRO DE 1971

:IE:

Declara de interesse social, mzra fins
de desapropriação pelo 'repartamenta Nacional de Obras Contra as

Sêcas, a área de terreno rue espe-

cifica, . no município de Giuitunnoí,
Estado da Bahia.
o Presidente da República, usando

da atríbuâcãc que lhe contere o artigo 81, item !II, da Constrtuicâo, e
nos têrmos da Lei no 4. :)93, de ,,9 de
dezembro de 1964, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de Interêsse social, para fins de desaprocrração
pelo Departamento Nacional de Of ras
Contra as Sêcas, a área de terreno
com 4. 482. OOOm2 (quatro muhôee,
quatrocentos e oitenta e doís :111] n etros quadrados)
representada r-a
planta que com êste baixa, devidamente rubrícada pelo Secretàrto-Geral do Ministério do Jntertor, nccesgália à implantação do Projeto da
Bacia de Irrigação do sçude punltco
"CERAIMA", no município de Guanambi, Estado da Bahía.
Art. 29. âiste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícacào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro te 1~71;
15-09 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa. Cacalcant!

DECRETO N9 69.569 DE

DE

22 DE

1971

Outorga à Centrais Elétricas de Santa
Catarinx S. A., concessão para
aproveitamento hidrelétrico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição e
nos têrmcs dos artigos 140, 150 e 164,
letra "a", do Código de águas, -deereta:
Art. 19 É outorgada à Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A.,
concessão para o aproveitamento de
energia hidráulica do Salto do Esperíriha. no rio Chapecózínho, EstM.o
de Santa Catarina.
§ 19 A ener gía produzida se destina ao serviço público de energta
elétrica. para fornecimento à zona de
distribuição da concessionária ou suprímento a outros concessíonártos,
quando autorizado.
§ 29 A concessíonáría fica autorizada a estabelecer o sistema de transmissão, mediante a prévia aprovação
dos projetos pelo Depa..: tamento Nacional de éguas e Energia Elétrica
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 29 A concesaíonárta fica obrágada a cumprir o disposto no Código
de águas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A presente concessão vígorara pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 49 Findo o prazo de concessão, os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 59 A concessionária poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 69 O presente Decreto entrará.
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 22 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS

DECRETO NQ 69.570 -

DE

22

DE

NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade tnuiíusa. para
fins de constituição de servidão
jaixa de terra destmada a passagem
de linha de transmissão no 1Jl,U1lZCOvlO ae l;ampos, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, csanuo
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constttuíção e
tenco em vista o aispiJ,:,L<.l de a! tcgo

151. letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35851,
de _ti ue julho de 1954, cecceta:
Art. 15' Ficam declaradas co uüüdade pública, para ríns ue constituicão ue servídâo administrat.rva, as
áreas de terra situadas ua aixa de
30 (trinta> metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estaoetecrua entre a J,':i.~la I e.rIL~
ca de Campos e a sunes acao ao Dístrito Industrial de campos (COD..r..N},
no muníc.pío de Campos, E'stÇLd'J do
Rio de Janeiro, cujo projeto e píar.ta de sít.... açâo n.v 8-143, foram aprcvades por ato do Diretor-Geral do
Dej.artamentc Nacional de Aguas
e
zne.eta Elétrica, no processo M!\iE

nv
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701. 039-71.

Art. 2.9 Fica autorizada a Centraía
Elétricas Fluminenses S. A. a premever a constituição de servidão aomínístradva nas referidas «reae de
terra, na forma da legtslaeao vigente,
onde tal se fizer necessário, ,",a~'a a
passagem da linha de transrrussãc 1'8tert.,a no artigo 1.9.
Art. 35' Bica reconhecida a conveníêucta aa constatutçâo de servidàc
aumínlstratíva necessária em favor
da ccnt, ais Elétricas Pll1mil1e_.ses
S. A., para o fim indícauc, a qual
compreenue o direito atribumo a empresa concessionária de Jl'a.1Ca,1' todos os atos de construção, operaçào
e manu euçâc da mencrouaua .mna
de ti ansmíssâo e de linhas te Iegráíf-

cus ou telefônicas auxiliares, uem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
asseaurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através CiO prédio serviente, desde que
nào haja outra via praticável.
'~ 1..9 Os proprietários .ras áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitamo o
uso e gôzo das mesmas ao que fór
compatível com a existência -da serViaao,~bstendo-se, em conseqüencía,

da prática, dentro das mesmas. de
quaisquer atos
que embaracem ou
causem danos, incluídos, en.re êles,
os de erguer construções
ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2.Q A Centrais Elétricas Plummenses 8. A. poderá promover, em Juizo, as medíuas necessárias a constítutçâo da servídâo admlntstratíva de
caráter urgente, utilizanao 0 processe
judicial estabelecido no Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, 00m
as modificações introduzídas at- avés
da Lei n. o 2.786, de 21 de maío de
196·6.

Ar't. 4.9 zste Decreto entr-ara em
vigor na data da sua publícacâo, revogadas as disposições em contrário. _
Brasüía, 22 de novembro de 1971;
150.9 da Independência e "35' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N.9 69.571 -

D~

22 DE

NOVEM:BRO DE 1971

Declara de
utilidade publica, para
fins de constituição de servidão.
uma faixa de terra destinada à
passagem da linha de transmissão
NÔVO Brasil Itapirapuã, no Estado âe Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere G artigo 81, item lII, da Cons.Ittuçao e
tendo em vista o disposto 00 artigo
151, letra c. do Código de éguas. regulamentado pelo Decreto n.v 35.851.
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas ui? .rtíüdade pública, para fins de constítuíção de servidão admínistraoi lia, as
áreas de terra situadas na faixa de
8 (oito) metros de largura, Lendo como eixo a linha de transm.ssao aser estabelecida entre as cídaoes de
Nôvo Brasil e Itapírapuâ, murnciuíos
de mesmo nome, no Estado ue clotas.
cujo projeto- e planta de -rtuação foram aprovados por aro do Di-etorGeral do Departamento Nac.onal de
Aguas e Energia Elétrica, no precesso n,v MME 702.397-71.

Art. 2.° Fica autorizada a
Centrais Elétricas de Goiás S. A. a oromover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de
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terra. na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessarlo, para
a passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.'?
Art. 3,Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
admíníetratíva necessária em favor
da Cen trais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o díreíto atribuído à amprêsa
concessionária de praticar todos os

atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha ue
transmissão e de linhas telegráríoas
ou telefônicas auxiliares, bam como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, amua,
o acesso à área da servidão através
do prédio serviente, desde que
não
haja outra via praticável,
§ l,Q OS proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que rõr
compatível com a existência da servídâo, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre eles, GS
de erguer construções ou fazer plantacões de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goíás
S. A. poderá promover, fim JUÍzo, as
medidas necessárias à constituicao da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo junte-ai
estabelecido no Decreto-lei n.v 3,365,
dp 21 ele iunho clfl 1941. com as modificações introduzidas através da Lei
n.c 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.9 aste Decreto entrará em
vigor' na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1911;
~50.9 da
Independência e 83.9 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 69.572 -

DE 22 DE

NOVEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para Nus
de ccmstttuição de servidão, faixa
de terra destinada a paJsa.tlt:l'~ de
transmissão no Estado de Goias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lI!. da Constituição e tendo
em-vístau disposto- no artigo 151 Jetra c, do Código de .águas, regula-

mentado pelo Decreto ne 31).851, de
16 de Julho de 1954, decreta:
Art. 1" FICam declaradas ue utllidade pública, para fins ríe constatuiçào de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis)
metros de rarguca, tende
como eixo a linha de transmtssao estabelecida entre as cidades de Palmeiras de Goiás e Palminópolis, munícípios de mesmo nome, no f':),;ado de
Goiás, cujo projeto e planta de SJtuação foram aprovados ror ato rio
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elêtrrca,
no processo ~ 702.778-71.
Art. 2" Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de servtdào aomínistratíva nas referidas áreas oe
terra, na forma da legislação VIgente,
onde tal se fizer necessário, (Jari a
passagem da Imha de transmissão referida no artigo 1".
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servtdâo
admimstratívu necessáría em favor
da Centrais Elétrícas de Goiás S, A.,
para o fim indicado, a qual compreende direito atribuído à empresa concessíonária de praticar todos -is atos
de construção, operação e .canut entençâo da mencíonada linha de r-unsmissão e de linhas telegráficas ou teIefômcae auxiliares, bem "orno suas
possíveis alterações 1U reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, () aces50 à área da servidão através d~ prédk.. serviente, desde que não haja outra via praticável.
§ 1" Os propríetários das áreas ae
terra atingidas pelo. ônus, lirmra . . ao
o uso e gôzo das mesmas -to Que fõr
compatível com a exíatêncía ôa servidão, abstendo-se, em ionseqüêncía,
da prática, dentro das nesmas, ce
quaisquer atos que embaracem ou
causem
danos,
incluídos,
entre
êles, os de erguer construções ~:U fa ..
zer plantações de elevado porte.
§ 2' A Centrais Elétricas de Goiás
S. A., fica aut-orizada a prr-m rver,
no caso de embaraço oposto pelos
propríetáríos ao exercício da servidão,
as medidas tudícíais neccssartns ao
seu reconhecimento.
Art. 4" asta Decreto entrará em
vígor na data da sua publícacâo. revogadas as disposições em contrát-o .
Brasília. 2? de novembro de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G, MEDICI
Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO

DECRETO N° 69. 573
NOVEMBRO DE

~ DE

PODER

22 DE

1971

Declara de utilidade pública, pare. fins
de conetituição de servidão, faixa
de terra destinada a passagem de
linha de transmissão entre ArenópoUs e Bom Jardim de Goiás, 110
Estado de Goiás.

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

81, item lU, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 151. le-

tra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto na 35.851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. l° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
10 (dez) mteros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as cidades de
Arenópolís e Bom Jardim de Goiás,
municípios de mesmo nome, no Estado
de Goiás, .cujo projeto e planta de
situação número 003 foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguaa 6
Energia Elétrica, no processo MM.E
número 703.445-71.
Art. 2° Fica autorizada 3 Centrais Elétricas de Goiás S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 10.
Art 30 Fica reconhecida a CQn~
veniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S A
para o fim indicado, a qual corripre'~
ende o direito atribuído à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou teIefônicas auxiliares, bem como suas
posstvels alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acess~ à ár~a da servidão atr~vés de prédíc servíente desde que nao r.aja outra via praticável.
~ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, Iimltnrãn
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão abstendo-se, em conseqüência
da prática, dentro das -nesmas, d~
quaisquer atos que embaracem ou
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ou causem danos, incluídos, entre
êles, os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte .
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A., poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as. modificações introduzidas
através a Lei número 2.736, de 21
de maio de 1956.
Art. 4° ltste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971150 0 da Independência e 830 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 69.574 - DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1971
Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de
servidão
faixa de terra
destinada à pas':
sagem de
linha de
transmissão
entre Bom
Jardim de
Gouse e
Aragarças, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do
Código G€ Aguaa
regulamentado pelo Decreto númeró
35.851, de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de
servidão administrativa
as áreas de terra situadas na faixa;
de 10 (dez) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre as cidades
de Bom Jardim de Goiás e Aragarças, nos municípios de mesmo Dome,
Estado
de Goiás, cujo projeto e
planta
de situação na 004 foram
aprovados por ato do Diretor-Geral
elo Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica, no
Processe
da

MME n" 703.446-71.

Art. 2 0 Fica autorizada 3, Centrais Elétricas de Goiás S.A. a promover a constituição de servidão
administrativa
nas referidas ái eas
de t-erra, na forma da legislação
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81, item IH, da Constituição, nos têrmos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei ns 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1" Fica outorgada à Minerada Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
ção e Química Vale do Paraíba Ltda.,
para o fim indicado, a qual com:" concessão para lavrar bauxita, em
preende o direito atribuído à empreterrenos de propriedade de Fábio Ari,
sa concessionária de praticar todos
Hugo Leme varajão e Lula Bosco
Leme varajão, no lugar denominado
os atos de construção, operaçáo e
manutenção da mencionada linha de
Fazendas Palmeiras e Recreio, distritransmissão e de linhas telegrárícas
to de Pinheiros município de Laou telefônicas auxiliares, bem como
vrlnhas, Estado de São Paulo, numa
suas possíveis alterações ou rec-rieárea de quinze hectares cinqüenta e
truções. sendo-lhe assegurado, ainda,
cinco ares e noventa e seis centíares
o acesso à área da servidão através
(15,5596 ha) , delimitada por um polido prédio serviente, desde que não gono irregular, que tem um vértice
a mil e cinqüenta metros (1.050 mr,
haja outra via praticável.
no rumo verdadeiro de quarenta e três
§ 10 Os proprietários
das áreas
dez minutos noroeste
.
c-e terra atingidas pelo ônus, limi- graus
(43" 10' NW),
do canto nordeste
tarão o uso e gôzo das mesmas ao
(NE) da casa sede da Fazenda Paique fôr compatível com a existência
meíras, e os lados a partir dêsse
da servidão, abstendo-se, em consevértice, os seguintes comprimentos
qüência, da prática, dentro das mese rumos verdadeiros:
vinte metros
mas dé quaisquer atos que embarn(20 m) , oeste (W); seis metros
cem' ou causem danos incluídos en(6 mj , sul (S); vinte metros (20 m) ,
tre êles, os de erguer construções ou
oeste (W); vinte metros (20 mi. sul
fazer plantações de elevado porte.
(S); vinte metros
(20 m) , oeste
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
(W); vinte metros (20 m) sul tS) ;
S.A. poderá promover, em Juízo, as
v~nte metros
(20 m) , oéste CYi};
vínte metros (20 m) , sul (8); vinte
medidas necessárias
à constituição
metros (20 fi), oeste (W); quarenta
da servidão admínístrattva de carámetros (40 m) , sul (S); vinte metros
ter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
(20 m) , oeste (W);
vinte metros
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941,
(20 m) , sul (S); vinte metros
.
com
as modificações introduzidas
(20 m) , oeste (W); quarenta metros
através da Lei 11° 2.786, de 21 de
(40 m) , sul (8); vinte metros
.
(20 rm , oeste (W);
maio de 1956.
vinte metros
(20 m) . sul (S); vinte metros (20 m)
Art. 4° Este Decreto entr-ara em
(W); vinte metros (20 fi) suÍ
vigor na data de sua publicação, oeste
(8); vinte metros (20 m) , oeste {\V);
revogadas as disposições em contrávinte metros (20 m) , sul (8); quario.
renta, metros (40 mj
oeste (W);
vinte metros (20 m),' sul (8); vinte
Brasília, 22 de novembro de 1971;
metros (20 mj , oeste (W); vinte me150º da Independência e 83º da
tros (20 mj , sul (8); vinte metros
República.
(20 fi), oeste (W); vinte :netros
EMÍLIO G. MÉDICI
(20 m) , sul (8); quarenta metros
Antônio Dias Leite Júnior
(40 fi), oeste
(W) ;
vinte metros
(20 m) , sul (S); cem metros
.
(100 m) , oeste (W);
vinte metros
DECRETO N" 69.575 - DE 22 DE
(20 m) , sul (8); quarenta metros
NOVEMBRO DE 1971
(40 m) , oeste (W); vinte metros
(20 m) , norte (N); vinte metros
Concede à Mineração e QUímica Vale
(20 m) , oeste
(W); vinte metros
do Paraíba Ltda. o direito de la(20 m) , norte (N); vinte metros
vrar
bauxita,
no
município de
(20 m) , oeste (W); vinte
metros
t-aorímnoe, Estado de São Paulo.
(20 m) , norte (N); vinte
metros
(20 m) , oeste (W);
vinte metros
O Presidente da República usando
(20 m) , norte (N); vinte metros
da atribuição que lhe confere' o artigo
(20 mj. este (E); vinte metros ....
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida 3, conveniência da constituição de servídào
administrativa necessária em favor
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m) ,
(20 mj ,
(20 m) ,
(20 m) ,

norte (N);.
vinte metros
este (E); vinte metros
'.
norte (N);
vinte metros
este (E); quarenta metros
(40 mj , norte (N); quarenta metros
(40 mr, este (E); vinte metros ... ,
(20 m) norte (N); quarenta metros
(40 mj , este (E); vinte metros
(20 m) , norte (N);
vinte metros
(20 m) , este (E); vinte metros , .. _
(20 mj , norte (N);
vinte
metros
(20 mj , este (E); vinte metrcs ... ,
(20 m) , norte (N); vinte
metros
(20 m), este (E); vinte metros ....
(20 rrn, r:.orte (N);
vinte
metros
(20 m) , este (E); vinte metros ....
(20 m) , norte (N); quarenta metros
(40 fi) este (E); vinte metros
20 m) , norte N); vinte metros
.
,.
20 m) , este E); vinte metros
20 m) , norte (N); quarenta metros
40 mj , este (E); vinte metros
.
.
(20 fi) norte (N); cem metros
(100 fi), este (E); sessenta metros
(60 rm , norte (N); vinte metros .
(20 m) , este (E); quarenta metros
(40 m) , norte (N); vinte metros ....
(20 m ) , este (E);
sessenta metros
(60 mj , norte (N); vinte metros.".
(20 m) , este (E);
sessenta metros
(60 mj , norte (N);
vinte metros
(20 mj , este (E); quarenta metros
(40 fi), norte (N);
vinte metros
(20 m) , este (E); vinte metros
.
(20 mj , norte (N); vinte metros
.
(20 m) , este (E); quarenta metros
(40 m) , norte (N); vinte
metros
(20 mj , este (E); quarenta metros
(40 m) , norte (N) ;
vinte metros
(20 m) , este (E);
sessenta metros
(60 m) , norte (N);
vinte metros
(20 rm , este JE);
sessenta metros
(60 mi norte (N);
vinte
metros
(20 fi), este (E); quarenta metros
(40 mj , norte (N);
vinte
metros
(20 mj , este (E); vinte metros
(20 m) , norte (N); vinte metros
(20 m j , este (E); vinte metros
(20 mj, norte (N); vinte metros
(20 m) , este (E); quarenta metros
(40 m j , norte (N);
vinte
metros
(20 fi), este (E); vinte metros
(20 m j , norte (N); vinte metros
.
.
(20 in), este (E); vinte metros
(20 mi, norte (N); quarenta metros
(40 m) , este (E); cento e vinte metros (120 m) , sul (S); vinte metros
(20 m) , oeste (W); sessenta metros
(60 m) , sul (S); vinte metros
(20 mj , oeste (W); quarenta metros
(40 nu, sul (S); vinte metros .. ,'
(20 mj , oeste (W); sessenta metros
(20
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(60 mj , sul (S); vinte metros ....
(20 m) , oeste (W); cento e quarenta metros (14lJ mj , sul (S); vinte
metros (20 m) , oeste (W); sessenta

~gtr~),(6~e~~' ~~)~S); v~~~~e ~=~~g~
(20 nu. sul (8);
quarenta metros
(40 m) , oeste (W);
vinte metros
(20 m j , sul (S); vinte metros ...
(20 mj , oeste (W); vinte metros
(20 mj , sul (8); vinte metros (20 m) ,
oeste (W);
vinte metros (20 m) ,
sul (8); vinte metros (20 m) , oeste
(W); vinte metros (20 m) , sul (8);
quarenta metros (40 m) , oeste (IN);
quarenta metros
(40 m) , sul (8):
dez metros (10 m) , este (E); vinte
e seis metros (26 m) , sul (S): seis
metros (6 m) , este (E); seis metros
(6 m) , sul (8); quatro metros (4 m) ,
este (E); dois metros (2 m) , sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos at.tígos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código
de
Mineração,
ruérn de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta
concessão
fica sujeita às estipulações do Eegulamento aprovado
pelo Decreto
nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abttl
de 1965, da
Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O
concessionano
fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei. os tributos
devidos à União, em cumprimento co
disposto no Decreto-lei n'' 1.0;38, de
21 de outubro de 1969.
Arü. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma co artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título êste
Decreto, que será
transcrito
no Livro C - Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das
Minas e
Energia.

Aros W
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as díspost-

Art. 6" Revogam-se
cões em contrário.

Brasília, 22 de novembro de 1971;

1509

da

Independência

e 839

da

Repúblíce..
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.576 NOVEMBRO DE

DE

22

.:JI::

1971

Declara de utilidade publica, para
fins de desapropriação, uma área
rural com a respectiva faixa de
acesso, destinada li instalação de
uma estação repetidora de nncroondas, no Municipio de Araras, Bslado de Sâo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Oonstãtuíção, e
tendo em VIsta o disposto nos a-tacos
59, letra "h", e 69, do Decreto-lei numero 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta :
Art. 19 São declarados de utilidade
publica, para fins de desapropriação,
o terreno rural com a área de 2.50U,UU
m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados) a ser desmembrado de
maior porção, de propriedade do SenIAOr América Delarme, e a -eepectlva faixa de acesso com a área de ...
1. 755,00 m2 (um mil, setecentos e
CInqüenta e cinco metros quadrartos) ,
situados no local, denominado Sitio
São José no Bairro do Facão, MuniC1pIu de Araras, Estado de São Paulo, destinados à instalação de uma
Estação Repetidora de Microondas e
respectiva tórre, pela Companhia
Telefônica Brasileira.
Art. 29 O terreno em questão tem
a forma de um quadrado com b;),OO f i
rcínqüenta metros) de lado, ccnn-onta-se por três lados com o remanescente de maior porção, de propriedade do Senhor Américo Delarme. e
pelo lado (1-2), considerado 'orno lado esqueruo, com a propriedade da
Cia. Industrial e Agrícola São JO~iO,
e apresenta as seguintes caractcnstrces: o lado esquerdo (l-:,J) segue o
rumo de 669 29' SE (sessenta f' seis
graus e vinte e nove minutos sudeste); o lado dos fundos (2-3) segue o

rumo de 239 31' NE (vinte e três
graus e trinta e um minutos norrteste); o lado direito (3-4) segue o rumo 669 29' NO (sessenta e seis graus
e vinte e nove minutos noroeste): o
lado da frente (4-1) segue o rumo
239 31' SO (vinte e três graus e trinta e um minutos sudoeste) .
Art. 39 A taíxa de acesso ao terreno com 10,00 m (dez metros) de
largura e 175,50 m (cento e setenta
e cinco metros e cinqüenta centmetrosj , de comprimento é delimitada
de um lado pela divisa com a propriedade da Ota.. Industrial e Agrlcola São João e do outro Jado por
uma linha imaginária que rará divisa
com o restante da propriedade do Senhor América Delarme, ambos os Iados paralelos a uma terceira urina,
localizada como eixo e do qual cada
uma dista 5,00 m (cinco metros). O
eixo da faixa de acesso se inicia na
cerca, divisa da propriedade do 1Senhor América Delarme com a Estrada Municipal, construída a 3.50 m
{três metros e cinqüenta renttmetrosj do seu eixo, representado veio
ponto "B", segue no rumo 1)69 29 SE
(sessenta e seis graus e vinte e nove
minutos sudeste), terminando no ponto "e" sôbre o lado da frente (1-4),
dístante 5,00 f i (cínco metros), do
vértice 1., A localização do conto
"B" está amarrada à distância de
2.100,00 m (dois mil e cem -netros)
ao ponto "A", situado no cruzamento do eixo da Estrada Municipal com
a via Anhanguera, atingindo dar. com
uma distância de 300,00 m "trezentos metros), o marco quüom-trtco
nc 168, rumo à Cidade de Araras. tudo de acôrdo com a planta ~K·6234.
constante do Processo nc 5796-71, do
Ministério das Comunicações.
Art. 49 Fica a Companhia Telefô~
níca Brasileira autorizada a premover e executar, com seus recursos
próprios, na forma da legislação vigente, a presente desapropríacão ou
a Instituição de servidão de passagem pela referida faixa de terra.
Arb. 59 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei núme1'0 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata Imissão de posse.
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Art. 69 f:"ste Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971;
150" da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Hygino C. Corsettt.

DECRETO N9 69.577 - DE 22
NOVEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de aesamroimaçõo, uma crec de terra destinada à vmouintaçao ue uma
estacao repetidora de nucroonâas,
no Município de Bebedouro, Estaco
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arugo 81, item In da Constituiçao e
tendo em Vista o disposto nos artigos
51?, letra "h", e 69, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 É declarado de utihdaao
pública, para fins de desapropriaçac,
um terreno de 2.097,84 m2 {dois mil
e noventa e sete metros quadrados e
oitenta e quatro decímetros quadrados), no recaí denominado Bairro Elisabete, em loteamento projetado a ser
desmembrado de uma área rural situada no Município de Bebedouro. no
Estado de São Paulo, de propriedade
dos Senhores Samuel de Mattos Silveira, Basílio Lima Mattos, Luiz Silveira Mattos, Urías Azevedo Mattos
e Moisés Mattos Silveira, destdnaoc à
construção de uma estação repetddcra
de microondas e respectiva côrre, pe~
la Companhia Telefônica Brastleíra,
Art. 29 O terreno em questão .tcm
a forma de um potígono irregular de
6 (seis) lados, está situado [unto a
um reservatórío de água e tem as seguintes caractertstícas: mede 2244 m
(vinte e dois metros e quarenta e quatro centímetros) de frente para a
Rua Brasilia no rumo 369 30' SO
(trinta e seis graus e trinta mmutoa
sudoeste); faz uma deflexâo de 90';1
00' (noventa graus) à direita, mede
15,00 m (quinze metros) no rumo de
539 30' NO (cinqüenta e três 31.-l·US e
trinta minutos noroeste) confrontando com o terreno do reservatório ue
água; faz uma deflexào de no',,} 00'
(noventa. graus) à esquerda, tnecte
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22,00 m (vinte e dois metros) no rumo 369 30' SO (trinta e seis graus e
trinta minutos sudoeste), controniando também com C terreno do reservatório de água; faz uma cencxào de
1109 00' (cento e dez graus) a direita, mede 41,24 m (quarenta e um metros e vinte e quatro centímetrosr no
rumo 339 30' NO (trinta e três graus
e trinta minutos noroeste), de frente para a Rua Fortaleza; faz uma
deflexão de 809 00' toitentavgraus i á
direita, mede 47,60 m (quarenta e .sete metros e sessenta centímetros) r.o
rumo 469 30' NE (quarenta f. seis
graus e trinta mínutos nordeste), de
frente para a Rua Projetada no 4;
faz uma deflexâo de 100Q 00' coem
graus) à direita, mede 48,10 m rquarenta e oito metros e dez~entime~
tros) no rumo 339 30' SE (trinta e
trea graus e trinta minutos suoeste) ,
de frente para o prolongamento da
Rua Florianópolis, a ser aberta, tudo
de acôrdo com a planta nv SK-6231,
constante do processo nc 2.427 M71. do
Ministério das Comunicações, e conforme projeto de loteamento ainda
não aprovado existente para o local.
Art. 39 Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a promover a desapropriação do referido terreno, com seus recursos próprios, na
forma da legislação vigente.
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15, do
Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela ceí '19 2.786, de
21 de maio de 1956; a desapropnacâo
é declarada de caráter urgente, para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 59 este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 197];
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO Nº 69.578 - DE :;;2
NOVEMBRO DE 1971

DE

Concede à Companhia Brasileira de
Aluminio o siireíto de lavrar bauxi~
ta, no município de Poços a~ Cal~
das, Estados de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item DI, da Constdtuíção, nos têr-

232

ATOS DO FODER

mos do Decreto-lei uc 227, de

~8

de

fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 1<;1 Fica outorgada à companhia Brasileira de Alumínio concessão para lavrar bauxita em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Invernada do Prudente, distrito e município de poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais, numa área

de treze hectares e sessenta e sete
ares 03,67 ha) , delimitada .iot um
polígono irregular, que tem .1ID vér-

tice a mil duzentos e vinte metros
(1.220m), no rumo verdadeiro -te oi-

tenta e dois graus e trinta e nove minutos noroeste (829 39' NW), Ju marco V-5, da triangulação do Serviço
Aerofotogramétrtco da Cruzeiro do
Sul S.A., na Serra do Cruzeiro, e os
lados a partir dêsse vértice, ,)S seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e oitenta e cinco
metros (285m), oeste (W); setenta e
sete metros e quarenta cen ttmetros
(77,40m), norte (N); cento e vinte e
quatro metros e setenta e três centímetros (l24,73mJ, oeste (W); cento e
quarenta metros (140m). norte (N);
cento e três metros (103m) , oeste
(W); duzentos e quarenta e seis metros (246m), norte (N); duzentos e
trinta e sete metros (237m), <'ET.P (E);
cento e cinqüenta e sete metros ....
(l57m) , sul (S); cento e dez metros
(110m), este. (E); cento e cinqüenta
e quatro metros (154m), -sul (S) ;
cento e sessenta e cinco metros e setenta e três centímetros ~165,73m),
este (E); cento e cinqüenta e dois
metros e quarenta centímetros ..... ,
U52.40m), sul (8). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 " suas
alíneas e 51 do Código de Míneracão.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita 13.3 estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário 'toa obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do dispos-

EXECUTIVO

to no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão oara lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vtzmhas
estão sujeitas às servidões de sele e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artdgo 59 do Código de ;\!Imera-

çâo.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título, êste Decreto, que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Depart-amento
Nacional da Produçã-O Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.579 - DE 22
NOVEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pÚblica, para tins
de aeeaoroimação pela Ctmceemonóría do Pôrto de Santos, c-vmaanhia Docas de Santos as áreas de
terreno necessarias aos acessos rodoviários desde a rodovia Piaçaguera-Guarujá ate a Ilha do BaT11.ahi:.
no::; Municipws de Guarúia e de
Santos, no Estado de São Pauto e
dá outras providencias.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere r artigo 81, item UI, da Conaütuicao e,
nos têrmos do Decreto-lei nc 3.365. de
21 de junho de 1941, mcdtífcado pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utttldade pública, para fins de desapropriaçâo, o domínio útil das seguintes
áreas de terreno:
a) Uma faixa de terrenos de mangue, entre o rio Sandí e um breco do
rio Diana, com 110 m de largura, ...
323.50 f i de comprimento e 35.:l00 m2
de área. aproximadamente. constituida de terrenos de marinha I)U alodiais, situada no Munícípío de San-

ATOS DO PoDER EXECUTrvO

tos, Estado de São Paulo, representada nas plantas D-8313 e D-8313.1.
que com êste baixam, para a ímpiantacão do Acesso Rodoviário à Ilha do
Barnabé, ocupada por Alexandre Marques Carvalhaes ou sucessores e na
qual não existem benfeitorias;
z» Uma faixa de terrenos de mangue em parte recuperados entre o
braço do rio Diana e a estrada Piaçaguera-Guarujà, com largura variável e comprimento aproxímauo Qe ...
1.535 m e cêrca de 96.600 ma de área
constituída de terrenos de marinha
ou alodiais, situada no Muntcípro de
Guarujá, Estado de São Paulo, representada nas plantas 0-8313 E- D8313.1, que com êate baixam, pata a
implantação do acesso rodovíáric à
Ilha do Barnabé, ocupada pelo E.,,:pólio de D. Aurea Conde e em parte
da qual existem bananais e .ima lInha de trole.
Art. 29 A Companhia Docas de
Santos, concessionária do Pôrto de
Santos, fica autorizada a promover as
'desapropríações em aprêço, oorrcndo as respectivas despesas à conta de
recursos do Fundo de Melhoramento
do Pârto de Santos.
Art. 39 As desapropriações a que
se refere o presente Decreto são consideradas de urgência, nos cêrmos (!O
artigo 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redaçãodada pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
dI" 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 49 :&5te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário"
Brasília, 22 de novembro de 1971;
150C? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mârio David Andreazza

DECRETO N9 69.580 NOVEMBRO DE

DE ~2 DE

1971

Concede à Construcões e Comércio
Camargo Corrêa S.A. o direito de
lavrar caulim, no municipio de ltapecíríca, Estado de Minas rteroie,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, DOS têrmos do Decreto-lei nv 227, de 28 de

233

fevereiro de 1967 (Código de l'.ifineraçâo) , alterado pelo Decreto-Jeí núme-

1'0 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 19 Fica outorgada à Construções e Comércio Camargo Corrêa
S.A., concessão para lavrar caulím
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fazenda :10 corrego da Areia, distrito e murucípto de
Itapecirica, Estado de Minas Gerais.
numa. área de treze hectares, vinte e
cinco ares (l3,25ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a seiscentos metros (6GOm) .
no rumo verdadeiro de setenta i; seis
graus vinte minutos sudoeste "71':9 20'
SW), da confluência dos córregos Lagôa e Areia, e os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quinhentos metros (500m), norte (N); duzentos e
cinqüenta metros (250m), oeste (w);
quthentos e cinqüenta metros (550m I .
sul (S); cento e cinqüenta metros
(l50m) , este tE); cinqüenta metros
(50m) , norte (N); cem metros ., ..
(lOOm) , este tE). Esta concessão é
outorgada mediante as condíções
constantes dos artigos 44,47 e su.as
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do nesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51, 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, ele 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para Iavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração,
Art . 4'? As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 5010 e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título, êste Decreto, que será
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metros <l50m) , oeste (W); oitenta
metros (80m) , sul (S); cento c oitenta metros Clêüm) , oeste (W); cento
e setenta metros (170m) , norte (N);
cento e dez metros (110m), oeste
Art. 6'? Revogam-se as disposições
(W); duzentos e dez metros t2:!.Om).
em contrário.
norte (N); cento e quarenta metros
(140m), oeste (W); duzentos metros
Brasília, 22 de novembro de 1971;
(200m), norte (N); cento e quarenta
1509 da Independência e B3Q da
metros
(l40m) , oeste (W); cento e
República.
noventa metros <l90m) , norte (N);
EMÍLIO G. MÉDICI
cento e trinta metros (130m), oeste
Antônio Dias Leite Júnior
(W); duzentos metros (200m), norte
(N); cento e trinta metros ~130m),
oeste (W); duzentos e vinte metros
DECRETO NQ 69.581 - DE 22 DE
(220m), norte (N); cento e setenta
NOVEMBRO DE 1971
metros <170m) , este (E); oitenta metros (80m) , norte (N); duzentos e
Concede à Minérios São João Batistrinta metros (230m), este (E I; cento
ta de Muquz Ltda. o direito ae lae vinte metros (l20m) , norte (N);
vrar minério de níquel, no mUnici~
duzentos e vinte metros (220:n), este
pio de Três Rios, Estado do Rio de
(E); cento e vinte
metros (120m),
Janeiro.
norte (N); cento e oitenta metros
<180m) , este (E); noventa metros
o Presidente da República, usando
(gOm) , norte (N); cento e oitenta
da atribuição que lhe confere o artigo metros riaom) , este (E); noventa me81, item 1'11, da Constituição, nos têrtros (gOm) , norte (N); cento e trínmos do Decreto-lei nv 227, de ?,8 de
ta metros (l30m>. este (E); duzentos
fevereiro de 1967 (Código de Minera- e vinte metros (220m), sul ~S); vinte
ção), alterado pelo Decreto-lei nume- e cinco metros (25m), este (E); trero 318, de 14 de março de 1967, dezentos metros (300m), sul (S); vinte
creta:
metros (20m), este (E). Esta coné outorgada mediante as conArt. 19 Fica outorgada à Minérios cessão
constantes dos artigos 44, 47
São João Batista de Muquí Ltda., edições
suas alíneas e 51 do Código de Miconcessão para lavrar minério de níneraçã-o, além de outras constantes
quel, em terrenos de propriedade de do
mesmo Código não expressamenherdeiros de André Lepsch 8 outros, te mencionadas
neste decreto.
TIo lugar denominado Fazenda LaParágrafo UllICO. Esta concessão
ranjeiras, distrito de Areal, município
de Três Rios, Estado do Rio oe Ja- fica sujeita às estipulações do Reguneiro, numa área de cento e -ínte e lamento aprovado pelo Decrete núquatro hectares e sessenta e três ares mero 51.726. de 19 de fevereiro de
<124,63ha), delimitada por um polí- 1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
gono irregular, que tem um vértice abril de 1965. da Comissão Nacional
a quarenta e cinco metros e setenta de Energia Nuclear.
e um centímetros <45.71m), uo rumo
Art. 2Q O concessionário fica obriverdadeiro de nove graus dezessete gado a recolher aos cofres públicos,
minutos sudoeste (99 17' SW) no canto na
forma da Lei, os tributos devidos
sudeste (SE) da sede da Fazenda La- à União, em cumprimento do disposrarrietras e os lados a partir nesse ta no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
vértice, os seguintes comprimentos e
1969.
rumos verdadeiros: trezentos metros outubro de
Art. 3e Se o concessionário não
(300m), sul (8); vinte e cinco metros
(25m), este (E); trezentos metros cumprir qualquer das obrigações que
(300m), sul (8); vinte e cinco metros lhe incumbem a concessão para la(25m), este (E); trezentos metros vrar será declarada caduca 0'1 nula,
(300m). sul (8); vinte e cinco me- na forma dos artigos 65 e 66 do Códltros (25m), este (E); sessenta metros go de Mineração.
(60m), sul (8); cem metros <100m),
Art. év As propriedades vízínhas
oeste (W); cinqüenta metros '50m), estão sujeitas ãs servidões de solo e
sul (8); cento e cinqüenta metros subsolo para fins de lavra, na forma
(l50m) , oeste (W); oitenta metros do artigo 59 do Código de Minera(80m) , sul (8); cento e cinqüenta ção.
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Míneral, do
Ministério das Minas e Energia.

Aros

Limited, com sede em York, Inglaterra, autorizada a funcionar no País
pelo Decreto nv 15.572, de 22 de junto
de 1922, para aumentar o capital destinado às suas operações de seguro no
Brasil, de Cr$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzeiros) para
Cr$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil cruzeiros), mediante aproveitamento de parte da Correção Monetária do Ativo Imobilizado, bem
como dos lucros apurados nos exercícios de 1969 e 1970, não transferidos
para a Casa Matriz, conforme dellberação de sua Direteria, em reunião de
5 de maio de 1971.
Art. 29 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 197i;
1509 da Independência e 839 da
República.

Art. 59 A concessã-o de la '1Ta terá
por titulo, êste Decreto, que será
transcrito n-o livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrario.
Brasília, 22 de novembro 6~ 1971;
1509 da Independência e c:3º da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nv 69.582 -

DE 22 DE

NOVEMBRO DE' 1971

conozae autorização a sociedade seguradora estrangeira para aumentar o
capital de suas operaçóee no Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonstltuiçâo,
decreta:
Art. 19 1l:: concedida autorização à
The Yorkshire Insurance Company

DECRETO
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69.583 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DE

22

DE

NOVEMBRO

DE 1971

Abre ao Mini!<tério da Educação e Cultura em favor do Departamento de.
Assuntos Unioercitésíoe, o crédito suplementar de CrS 3.529.000,00, para
retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Preudente da Pepúbllca, usando da atribuição que lhe confere o artigo

81, item !II. da Consttttução, e Q1L autorização contida no artigo 6.° da Lei
D.O 5.628, de 1.° de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Assuntos Universitários, o crédito suplementar no valor de

Cr$ 3.529.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil cruzeiros),
para rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.DO, a

saber:

15.ôO -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
.

Departamento de Assuntos Universitários
15.18.09.01.2.087 -- Admínístraçãc Departamental
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.18.04.02.1.02~ Assistência Técnica Financeira a Estabelecimentos de Investigações Científicas
e Pesquisas Físicas
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
15.18.09.06 .1. 024 - Assistência Técnica e Financeira a Estabelecimentos de Ensino Universitário não
Federais
3.2.1.0 - SUbvenções Sociais
,
.

crs

1,00

15.13 -

Total.

87.300

941. 700

2.500.000

3.529.000
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

15.18 -

Departamento de Assuntos

Projeto 4.3.3.0 4.3.4.0 -

4.3.5.0 Projeto -

3.2.1.0 -

crs

1,00

Universitá-

rios
15.18.04.02.1.022
Auxílios para Obras Públicas
.
Auxílios para Equipamentos e Instala~oes
.
Auxílios para Material Permanente
.
15.18.09.08.1.026

Subvenções Sociais
Total . ,

645.CiJO

15ô.l00
140.600

.

2.587 300

.

3.529.000

Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas M disposições em ccntrárío.
Brasília, 22 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da Republica.
EMÍLIO G. MÉDICi

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Veiloso

DECHETO N." 69.584 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1971

aos

Abre ao Ministério
Comuaucaçóes, em favor de Diversas Unidades Orçametitárias, o crédíto especial no valor de ors 400.400,00, para o fim que
especifica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no art. F' da Lei
ns 5.720, de 26 de outubro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do Gabinete do Mínístro, Secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças, Divisão
de Segurança e Informações e Departamento de Administração, o crédito
especial de Cr$ 400.400,00 (quatrocentos mil e quatrocentos cruzeiros), para
atender despesas a seguir discriminadas:
14.00
14.01
14.01.01.04.2.001
3.2.5.0
14.02
14.02.01.08.2.002
3.2.5.0
14.04
14.04.01.07.2.006
3.2.5.0
14.05
14.05.08.09.2.007

-

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Gabinete do Ministro
Assessoria Mimsterial
Contribuição de Previdência Social .....
Secretaria-Geral
Coordenação e Planejamento Setorial
Contribuições de Previdência Social
-Inspetoria-Geral de Finanças
- Coordenação e Contrôle Financeiro
- Contribuições de Previdência Social
- Divisão de Segurança e Informações
- Assessoria Relacionada à Segurança Na-

3.2.5.0 14.06 14.06.01.01.2.008 3.2.5.0 -

crs 1,00

89.9DO

87.600
53.800

cíonal

Contribuições de
Departamento de
Coordenação dos
tívos
Contribuições de
Total . .

Previdência S<lCial ....
Administração
Serviços Administrati-

12.400

Previdência Social ....

156.700
400.400
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Art. 2Q OS recursos necessários à execucâo dêste Decreto decorrerão de.
anulação parcial de dotações orçamentánae consignadas no vigente Orçamente ao subanexo 14.00, a saber:

crs 1,Oa
14.00 -

MINISTJ<RJO DAS COMUNICAÇõES

14.01 -

Gabinete do Ministro
Assessoria Mínísterial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Inspetoria-Geral de Finanças
Coordenação e Contrôle Financeiro
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .. """
.
Dívisâo de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança Nacional
Pessoal Civil
Despesas varíáveís
.

14.01.01.04.2.001 3.1.1.1 01
14.04
14.04.01.07.2.006
3.1.1.1
02
14.05
14.05.08.09.2.007

-

-

3.1.1.1 02 -

170.000

130.400

100.000

Total . . .

400.400

Art. 3Q :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de U71; 1509 da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MtDICl
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v euoeo
Hygmo C. coreetu

DECRETO NQ 69.585 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar de Cr$ 3.000.000,00, para retorço de dotações consignadas na
vigente Orçamento.
'
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo

at, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artdgo 69 da Lei
nc 5.628, de 1ç de dezembro de 19'70, decreta:

Art. 19 Fica aberto ao Mírüstérto do Interior, em favor da Secretaria.
Geral. o crédito suplementar de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) ~
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 19.00, a
saber:

crs
19.00 -

MINISTIlRIO DO INTERIOI<.

19.02 -

Secretaria Geral
Coordenação Geral do Projeto Rondon
Serviços em Regime de Programação Especial . .
".
Instalação e Manutenção de "Campl"
Avançados
Serviços em Regime de Programação Especial. . .
.
.
Operação de Integração Nacional
Serviços em Regime de Programação Es~
pecial . .
.

19.02.09.01.2.004 4. 1.2. O 19.02.09.03.1.004 4 .1. 2. O t9.02.09.03.1.005 -

4.1.2. O -

Total .

1,00

740.000

400.000
1.860.000
3.000.000
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Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulações de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 19.00, a sabel':

crs 1,00
19.00 - MINISTÉRIO DO INTERIOR
19.01 -- Gabinete do Ministro

PTojeto -- 19.01.01.04.1.001
4.1.4.0 -- Material Permanente ..................•
Atividade - 19.01.01.04.2.002
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....•
19.02 - Secretaria Geral
Projeto -- 19.02.01.08.1.002
4.1.2. O -- Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
Atividade - 19.02.01. 08.2.003
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
Projeto - 19.02.02.09.1.003
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação EsN
pecial . .
.
Total

.

150.000·
700.000·

1. 000.000
200.000
950.000
3.000.000

Art. 3º Este Decreto entrara em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 19'11; 1509 da Independência e 839 da República.
EJ.rÍLIQ

G.

MtDIC'l

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

----

DECRETO N9 69.586 - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971
Abre ao Mintsterio da Educação e Cultura em favor da Secretaria Geral, CF
crédito euotementar de ors 630.000,00, para retorço de dotações cons'çnadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
ar-

°

'tigo 81, item IH, da Constituição, e da autorízação contida no artigo 69 da
Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favo):" da
Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor de Crg 630.000,00 (eeiscen'tos e trinta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárías consígnadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
I; .00 15.0~

-

15.02.09.02.2.005 -

3.1. 2. O 3.1.3.2 -

M1NISTllRlO DA EDUCAÇãO E
CULTURA

Secretaria Geral
Manutenção dos Centros de Pesqutaas
Educacionais e Escolas Experimentais
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.

230.000
400.000

Total. . .
". . . . . . . . . . . . . . . .
630.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Vigente Orçament-o ao subanexo 15,00, a saber:
crs 1,00
15.00 15.02 -

Atividade i?2.7.9 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Secretaria Geral

15.02.09.02.2.010
Diversas ......................•........

Total

.

630.000
630.000
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Art. 3Q gste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 19'71; 150? da Independência e 839 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antóauo Deljim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 69.587 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre à Justiça eteitoroi, em favor de diversas unidades crçamenuuías, o
crédito suplementar de Cr$ 4 836.700,00, para retorço de dotações coas'lgnar:tas no vlgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuíçãc que lhe confere o
artigt. 81. item rn, da Constdtuíçào, e da autortzaçâc contida no artigo 69
da Lei no 5.628, de 19 de dezembro de 1970 decreta:

Art. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral em favor das unidades orçamente.nas a seguir discriminadas, o crédito suplementar no valor de ....
Cr$ 4.836.700.00 (quatro rmlhôes, oitocentos E' trinta e seis mil e setecentos
cruzeiros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 07.00, a saber:
07.00 -

Cr$ 1,00
JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Superior Eleitoral
Processamento de Causas Eleitorais em
Instância Superior
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
orl.Ol.0~.07.2.003 Pagamento de Inativos
07.01 07.01.01.06'.2.001 -

3.2.3.0 -

3.2.3.1 07 02 07.02.01.06.2.004 3.1.1.0
3.1.1.1
01
07.02.03.07.2.005
3.2.::300

-

3.2.3.1 07.03 07.03.01.06.2.006 -

3.1.1. O 3.1.1.1 01 02 07 .O~.O~.07 .2.007 3.2.3.0 -

277.200

'I'ransterencíaa de Assistencta e Prevídén-

cía Social
Inativos . .
..,
.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Processamento de Causas Eleitorais em
Alagoas
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pagamento de Inativos
Transrerencías de Assístência e Previdência SOCIal
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas Eleitorais no
Amazonas
Pessoal
Pessoai Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . . .
.
Pagamento de Inativos
Transferências de ASSistência e PrevídênCIa Social

3.2.3.1 -- Inativos
'.'
07.04 - Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
07.04.01.06.2.008 _ Processamento de Causas Eleitorais na

Bahia

45.000

23.400

11.500

68.400
0.000

19.800
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3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1. 1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas..........
07.04.U~.07.2.009
de Inativos.
Despesas Variáveis.
02 -- Pagament-o

3.2.3. O 3.2.3.1 -

;"'1.05 -

07.05.01.06.2.010 3. 1.1. O 3.1.1.1 01 02 0'1.05.03.07.2.011 -

3.2.3.0 3.2.3.1 07.06 -

07.06.01.06.2.012 3.1.1. O 3.1.1.1 01 02 07.07 07.07.01.06.2.014 3.1.1.0
3.1.1.1
01
02

U7.U7.0~.07.2.U15 3.2.3.0 -

3.2.3.1 07. OS 07.08.01 06.2.016 3.1.1. O 3.1.1.1 01 07. ue. ua. 07 . 2.017 3.2.3. O 3.2.3.1 07.09 07.09.01.06.2.018 3 .1.1. O 3.1. 1.1 01 02 07.10 07.10.01.06.2.020 -

3.1.1. O 3.1.1.1 Dl -

Transrerencías de: Assístencía e Prevídencta Social

Inativos
o o..........
'jnbunat Regional Eleitoral do Ceará
Processamento de Causas Eleitorais no Ceará
Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagem Fixas
Despesas Variáveis.

o.'....

240.800
6.000
44.009

174.1QD

7.300

Pagamento de Inativos
'I'ransferencías de Assistência e Prevldancía Social
Inativos . .
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
Processamento de Causas Eleítorais no
Distri to Federal
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas........
Despesas Variáveis . .
..
Tribunal Regional Eleitoral do Espirito
Santo
Processamento de Causas Eleitorais no
Esp1rito Santo
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas.........
Despesas Variáveis. .
Pagamento de Inativos
Transferências de Assistência e Prevídêncía Social
Inativos. . . ..
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Processamento de Causas Eleitorais em Goiás
Pessoal
Pessoal Civil
venc.mentos e Vantagens Fixas........
Pagamento de Inativ-os
Transferências de Assistência e PrevldênCIa Social
Inativos. . .
Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
Processamento de Causas Eleitorais na
Guanabara
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas.........
Despesas Variáveis
.........
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Processamento de Causas Eleitorais no
Maranhão
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas.........

28.100

95.700
.\:lO. 000

92.500
11.400

10.300

39.500

3B.900

995.600
5.700

89.800
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P4g8.

lho de 1960. - Publicado no
D.O. de 19.11.71
210
69.548 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, faixa.
de terra destinada. à passagem
de linhas de transmissão, nos
municípios de Ipamerí e Campo Alegre de Goiás no Estado
de Goiás. - Publicado no D.O~
de 19.11.71
210
69.549 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Revoga o
Decreto n? 58.454, de 17 de
maio de 1966, outorga conces...
são e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 19
de novembro de 1971
211
69.550 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Autoriza a
Líght Serviços de Eletricidade S. A. a construir substação e declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, imóveis necessários à
construção da mesma. - Publicado no D.O. de 19.11.71 212
69.551 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Revoga oDecreto nv 17.227, de 18 de
fevereiro de 19'2'6, que concedeu
a emprêsa Buxton Gutlayn y
Companla Limitada, Sociedade Anônima Comercial Importadora au torização para funcionar na República Federatãva do Brasil. - Publicado no
D. O. de 19.1.71
213
69.552 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Exclui de
relacionamento de disponibili-dade cargos e sevídorea do Ter.,
ritório Federal do Ama.pa, õo
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Bêcas e do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento. Publicado
no D.O. de 19.11.71
213
69.553 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Institui a
Fundação Alexandre de Gusmão. - Publicado no D.a. de
19.11.71
213
69.554 - Decreto de 18 de novembro de 1971 - Cria o Fundo
de Desenvolvimento do Mercado de Capitais e dá outras pro...
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Pàçe,

págs.
vídêncfas. - publicado no D.
O.de 19.11.71
69.555 - Decreto de 18 de novembro de lS71 - Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral em favor da

Condenação ao D-8.<.:envolvim:snto de Brasília (CODEBRÁS),
O crédito
suplementar
de

214

Justiça, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 22-11-71 . .

220

Decreto de 19 de novembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
"São Judas Tadeu", em São
Paulo. ~ publicado no D. O.

69.;562 -

de 22-11-71 . .
220
dotações consignadas no vigen69.563 - Decreto de 19 de note Orçamento - Publicado no
vembro de 1971 - Declara de
D.O. de 19.11.71
216
utilidade pública a Associação
69.556 - Decreto de 18 de no.,
Educativa e Assistencial "Mavembro de 1971 - Abre ao Midre Carmen SaIles", com sede
nistério das Relações Exterioem Brasília, Distrito Federal.
res o crédito suplementar de
_ Publicado no D. O. de 22
Cr$ 2.706.800.00, para reforço
ele novembro de 1971
221
de dotações consignadas no vi69.564 - Decreto de 19 de nogente Orçamento. - Publicado
vembro de 1971 - Autoriza a
no De O. de 23.11.71
' 217
cessão, sob o regime de afora69.557 - Decreto de 18 de nomento, do terreno que meneievembro de 1971 - Abre ao Mina, situado no Estado da Gua-.
nistério da Fazenda em favor
nabara.. - Publicado no D. O.
da mretona da Despesa Públide 22-11-71 . .
221
ca, o crédito suplementar de
Cr$ 400. OOO,OH, para refôrco de
69.56i5 _ Decreto de 19 de nodotação consignada no vigenvembro de 1971 - Institui o
te Orçamento. - Publicado no
Sistema de Investigação e PreD.O. de 19.11.71
218
venção de Acidentes Aeronáuticos, e dá outras providências.
69.558 - Decreto de 18 de no....
_ Publicado no D. O. àe 22
vembro de 1971 - Abre ao Mide novembro ele 1971
221
nistério dos Transportes, em
favor da Secretaria-Geral, o
69.5'ÔB - Decreto de 19 de nocrédito suplementar de
.
vembro de 1971 - Aprova alo-s 210.000.00 para refôrço de
teração introduzida nos EstadOt2ÇÕ'eS consignadas no vigentutos da Centrais Elêtràcas
te Orçamento. - Publicado no
Brasileiras S. A. - ... . ...
D.O. de 19.11.71
218
ELETROBRAS. Publicado'
no D. O. de 22-11-71
223
69.559 - Decreto de 19 de novembro de 1971 - Dedistríbuí
69.567 - Decreto de 19 de no.cargo do Mlntstérío da Aerovembro de 1971 - Exclui do
náutica para o Ministério da
relacionamento de dlsponlblllFazenda, e dá outras providade constante da Portaria
dências. - Publicado no D.a.
Ministerial n.? 253, de 1.1 de
de 22-11-71 . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
julho de 1989, do Mírrlstrc de
usstado do Interior, o cargo e
69.560 - Decreto de 19 de noo servidor indicado. - Publivembro de 1971 - Torna. sem
cado no D. O. de '22-11~'71 .. 223
efeito inclusão de servidor,
com o respectivo cargo, no
69.568 _ Decreto de 22 de noQuadro de Pessoal
Parte
vembro de 1971 - Declara de
Especial, do Ministério da Ininterêsse scctaã, para fi ns de
dústria e do Comércio. - Pudesapropriação pelo Departablicado no D. O. de 22.·11-71 220
menta Nacional de Obras Contra as Sêcas. a área de terre6'9.5·61 - Decreto de 19 de nono que especifica, no municívembro de 1971 - Rediarribut,
pio de Guanambi, Estado da
com a respectiva ocupante,
Bahia, - Publicado no D. O.
cargo do Mlnístérto da Aerode 23-11-71 .
224
náutica para o Ministério da
Cl'$ 212.300,00 para refôrço de

íNDICE
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Pgs.

Pgs .

69.569 - Decreto de 22 ele novembro de 1971 - Outorga à.
Centrais Elétricas de Santa
Cat'arina S. A .. concessão pa_
ra aprovettamentc hidrelétrico.
- Publicado no D. a. ae 24
de novembro de 1971
"
69.570 Decreto de 22 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão. faixa
de terra destinada à passagem
de linha de transmissão no
município de Campos, Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. a. de 25'-11-71 "
60.571 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada .1, passagem da linha de transmissão Nôvo Brasil - Itaptrapuá,
no ESt'adn de Goiás. -- Publicado no D. a. de 25,-11-71
69.572 - Decreto de 22 de novembro de '971 .,..- Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão. faixa
de terra destinada à passagem
da linha de transmissão no
Estado de Goiás. - Publicado no D. a. de 25-11-71 ....
69.573 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituicâo de servidão, faixa
de terra ~ destinada à passagem
de linha de transmissão entre
Arenópods e Bom Jardim de
Goiás. no Estado de Goiás.
Publicado no D. a. de 25 de
novembro e reto no dia 31 de
de dezembro de 19,71 ... "...
69.,574 - Decreto de 22 de novembro de 1 f")71 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, "aixa
de terra destinada à passagem de linha de transmissão
entre Bom Jardim de GOIás e
Aragarças, no Estado de omás.
- Publicado no D. a de 24
de novembro de 1971 .
69.575 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede à
Mineração e Química Vale doi
Paraíba Ltda. o direito de la-

224

22,5

225

226

22'1

227

vrar bauxita, no mumcipro de
Lavrinhas, Estado de São
Paulo. - Publicado no 1J. O.
de 24-11-71 .
69.576 - Decreto de 22 de novembro de 197.~ - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área rural com a respectiva Jatxa de
acesso, destinada à instalação
de uma estação repetidora da
mícro-cndas, no Município de
Araras, Estado de Sâo Pauto.
- Publicado no D. a. de 23
novembro de 1971 .... _. . . . ..
69.577 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede à
Companhia Brasileiro de Alumínio Ü' direito de lavrar bauxita. no município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. a.
de 24-11-71 . .
69.578 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede à
Companhia Brasileira de Alumínio o direito de lavrar bauxita, no município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de
24 de novembro de 1971 .....
69.579 - Decreto de 2'2 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para nus de
. desapropriação pela Concessíoná.ría do Pôrto de Santos.
Companhia Docas d-e Santos.
as áreas de terreno necessárias aos acessos rodoviários desde a rodovia Píaçaguera-Guarujá até a Ilha do Barnabé,
nos Municípios de Guarujá e
de Santos, no Estado de São
Paulo e dá outras providências. - Publicado no D. a.
de 23-11-71 . .
69.580 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede à
Construções e Comércio Camargo Corrêa S. A. o direito
de lavrar caulím, no munícípio de Itapecírtca, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. a. de 24-11-'71
.69.58,1 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede à
Minérios São João Batista ;1~
Muquí Ltda, o Direito de la-

223

230

231

231

232

233
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Pgs.

Pgs.

vrar minério de níquel, no município de Três Rios, Estado do

Rio de
no D.
69. '582 vembro

Janeiro. -

Publtcado

O. de 24-11-n ....

o'.

234

Decreto de 22 de no,
de 1971 - Concede autorização à sociedade segura-

dora estrangeira para aumentar o capital de suas operações
no Brasil. - Publicado no D.
o. de 23-11-71

235

69.583 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e CUltura em

favor

do

Departa-

mento de Assuntos Universttáríos, O crédito suplementar
de Cr$ 3.529. oon.oo, para 1'8fôrça de dotações consignadas

no vigente Orçamento. -

Pu-

blicado no D. O. de 22-11-71
69.,584 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Abre ao Mi-

235

nistério das Comunicações, em

favor

de

Diversas

Unidades

Orçamentárias, o crédito capecíal no valor de ...
Cr$ 400.400,00, para o fim quc
especifica.
Publicado no
D. O. de 23-11-711
284
69.585- - Decreto de 22 ele no-.
vembro de 1971 - Abre ao Ministério do Interior, em favor
da Secretaria Geral, o crédito
suplementar de Cr$ 3.000.000,00,
para rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
23-11-71

237

Decreto de 22 de novembro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e CUltura em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar de
Cr$ ,63Q. 000,00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 23-11-71
238

69.58-6 -

Decreto de 22 de novembro de 1971 - Abre à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar de
Cr$ 4.83·6.700,00, para refôrço
de dotações consignadas no Vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 23-1il-71 .... , 239

69.587 -

Decreto de 22 de novembro de 1971 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades, o crédito
suplementar de
...
Cr$ 23.873.000,00, para refôrço de dotações consignadas n ')
vigente Orçamento. - Punlicada no D. O. de 23-11-71 ..
69.589 - Decreto de 22 de novembro de 1971 - Concede indulto a sentenciados primários
e dá outras previdências.
Publicado no D. O. de 23 de
novembro de 1971
69.590 - Decreto de 23 de novembro de 1971 - Exclui Largo da declaração de desneces
sidade e aproveita servidor em
disponibilidade. Publicano
no D. O. de 24-11-71
69.591 - Decreto de 23 de novembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Sociedade
Beneficente Evangélica Betel,
com sede em Esteio, Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 24-1-1-71 ..
69.592 - Decreto de 23 de novembro de 1971 - Aproveita,
no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha. servidor
em disponibilidade e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 24-11-71
69.593 - Decreto de 23 de novembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Odontologia "João Pru .
dente", em Anápolis - Goiás.
- Publicado no D. O. de 24
de novembro de 1971 .,......
69.594 - Decreto de 23 de novembro de 1971 Abr-e ao
Poder Judiciário. em favor da
.rusttca Federal de Primeira
Instância, o crédito suplemental' de Cr$ 614.201,00 para rcfôrça de dotacôes consignadas
no Vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 24:-11-'n
69.588 -

Decreto de 23 de novembro de 1971 - Abre ao Poder Judiciário, em favor da
Justiça Pederal de Prtmeíra
Instância, o crédito auplemental' de Cr$ 1.3J4,700,OO para re-

69.595 -

244

24'8

249

249

2'50

250
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07,10.03.07.2.021 3.2.3. O -

Pagamento de Inativos
Transferências de Assistência e Prevídencía Social
3.2.3.1 - Inativos.
.
.
07.11 - 'I'rfbunar Regional Eleitoral de Mato
Grosso
07.11.01.06.2.022 - Processamento de Causas Eíeítoraís no
Mato Gl'üSSO
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesa-E Variáveis . .
.
07.11.03,1)7.2.023 - Pagamento de Inativos
3.2.3.0 - 'I'ransrerenclas de Assistência e Previuencia Social
3.2.3.1 - Inativos
.
07.12 - Tribunal Regional Eleitora-l de Minas Ge-

29.800

42.000
9.900

5.000

raIs
07.12.01.06.2.024 -

Processamento de Causas Eleitorais em
Minas Gerais
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
07 .14 ~ Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
07.14.01:06.2.028 - Processamento de Causas Eleitorais na

397.700

Paraíba

3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 07,14.03.07.2.029 ~
3.2.3. O 3.2.3.1 07.15 07.15.01.06.2.030 3.1.1. O 3.1.1.1 01 07.16 07.16.01.06.2.032 3.1.1. O 3.1.1.1 01 07.16.03.07.2.033 3.2.3. O 3.2.3.1 07.17 07.17.01.06.2,034 -

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Pagamento de Inativos
'I'ransferencías de Assistência e PrevidenCIa Social
Inativos
"
.
Tribunal Regional Eleitoral do Pararia
Processamento de Causas Eleitorais no
Paraná
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
,.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamento de Causas Eleitorais em
Pernambuco
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pagamento de Inativos
'I'ransrerencíaa de Assistência e Prevídênera Social
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas meitorats no

28.000
4.000

20.000

126.000

175.000

72.000

Piauí

3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
07.18

- Pessoal
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Despesas Variáveis . .
- Tribunal Regional Eleitoral do
Janeiro

.
..
Rio de

70 _100
10.000

242
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EXECUTIVO

Processamento de Causas Bâettorats no
Estado do Rio de Janeiro
Pessoal
Pessoal Civil

(jl _. Vencimentos e Vantagens Fixas

102.700

U7.18.0:3.07.:,L037 3.2.3.0 -

Pagamento de Inativos
'I'ransrerencías de Assistência e Previdên-

3.2.3.1 07.19 -

cia Social
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral elo Rio Gran-

80.100

de do Norte
07.19.01.06.2.038 - Processamento de Causas Eleítorars no
Rio Grande do Norte
3.1.1.0 3.1.1.1 -

01 U7.19.03.07.2.039 3.2.3.0 3.2.3.1 -

07.20 07.20.01.06.2.040 3.1.1. O -3.1.1.1 -01 -02 -U1.2U.O~.07.2.041 -3.2.3.0 3.2.3.1 -07.21 -07.21.01.06.2.042 -3.1.1.0 -3.1.1.1 -01 -02 -07.22 -07.22.01.06,2.044 -3.1.1. O -3.1.1.1 01 -07.22.03.07.2.045 -3.2.3.0 --

Pessoal
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
pagamento de Inativos
'I'ransrerencías de Assistência e Previdência Social
Inativos

.

Tribunal Regional Eleit-oral do Rio Grande do Sul
Processamento de Causas Eleítoraís no
Rio Grande do Sul
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .. .
.
Pagamento de Inativos
'I'ransrerencías de Assistência e Previdência Social
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Processamento de causas Eleito-rais em
Santa Catarina
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . . .
.
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Processamento de Causas Eleitorais em
São Paulo
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pagamento de Inativos
Transferências de Assistência e Previdência Social

3.2.3.1 -- Inatívos
.
07.23 -- Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
07.23.01.06.2.046 -- Processamento de Causas Eleitorais em

108.000

'1.900

195.200

3.100

42.300

104.200
20.700

695.300

72.700

Sergipe

3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
TOTAL.

.

67.000

4.k36.700

ATOS DO

.soren

243

ExECUTIVO

Art. 2? Os recursos necessártoa à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
AtiVidade - 07.06.03.07.2.013
3.2.3.0 - Transrerencías de Assistência e Prevídancía Social
3.2.3.1 - Inativos
.
07.12 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas Ge07.Ce -

12.00U

raís

Atívínade -

3.1.1.0 -

3.1.1.1 02 07.17 Atividade 3.2.3.0 3.2.3.1 07.18 AtiVidade 3.1.1.0 3.1.1.1 02 07.22 Ativtdaue 3.1.1.0 3.1.1.1 -

ü2 -

07.12.01.06.2.02'1
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
"'
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
07.17.03.07.2.035
Transferências de Assistência e Prevídancte Social
Inativos .
. ......................•
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
07.18.01.06.2.036
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . ................•.
Tribunal Regtonal Eleitoral de São Paulo
07.:&2.01.06.2.044
Pessoal
Pessoal Civil

Despesas vanevets

.

07.22.03.07.2.045
Transferências de Assistência e Prevídencía Social
3.2.3.2 - Pensíonístas
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28 .02 ~ Recursos "oh Supervisão do Ministério do
Planejamento e Ooordenaçêo Geral
~ojeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 Reserva de Contingência
.

40.000

2tl.900

1I.OOv

100.000

Atividade 3.2.3.0 -

15.000

4.637.800
4.836.700

TOTAL.

Art. 31? mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro

xepucuca.

de

1971;

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buza:ià
Antônio Delfim Netto
João Paulo

dos Reis veuoso

150Q da Independência

e S3? da

244

ATOS

DO PODER

DECRETO NQ 69.588 -

DE

EXECUTIVO

22

DE NOVEllIJ:BRO DE

1971

Abre ao Ministéno da Saúde, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 23.873.600,00, para retórçc de dotações consumaâae

no mçenie Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artdgc 81, item In. da Constdtuíçâo. e da autorização contida no artíao 69
da Lei nv 5.628, ele 1Q de dezembro de 1970 decreta:
Art. ] " Pie.a aberto ao

~V.linistério

da Saúde, em favor de diversas Uni-

dades, o crédito suplementar no valor de Crg 23.873.600,00 (vinte e três

munoes, oitocentos e setenta e três mil e seiscentos cruzeiros). para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 25.00, a saoer-:
Cl'S 1.00
25.00 - MINJSTÉF\lO DA SAúDE

25.04
25.04.01. 07.2.014
3.1.1.1
01
3.2.3.3
25.05
45.05. UI. 01. 2.015
3.1.1.1
01
3.2.3.3
25.06
25.06.08.09.2.016

-

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Venciment-os e Vantagens Fixas
.
Salário-Família . .
.
Consultoria .juríctíca
Assessoria Jurrdica
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família.
.
.
Dívlsâo de Segurança e Informações
Assessorta Relacionada à Segurança Na-

130.000
1.000

51.000
900

cionaí

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
25.07 - Departamento de Admínistraçàc
25.07.01.01.2.017 - Coordenação dos serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
25.08 - Secretaria de Saúde Pública
25 08.15.0L2.019 - Coordenação e Manutenção de Serviço de
Profüaxia e Controle de Doenças
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
..
,
.
25.08.15.01.2.020 - Ooorrtenaçào e Píscaltzaçâo da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis.
.
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
.
3.2.5.0 - contribuições ds, Previdência Soctaí . .
45.08.15.01.2.021 - Coordenação da Política Nacional de Ali-

21.400

1.240.200

92.000
2.600

.U4.000
9.000
9.500
1.400

mentaçao
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.3.3 -

Baràrio-Família

25.08.15.01.2.022 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

...................•

30.000
500

Oocrctenaçào e Manutenção de Serviços
ue Engenharia Sanitária
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família.
.
.

592.000
106.000

.
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Coordenaçãc e Manutenção dos Serviços
de Epidemiologia e Estatística
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Satárto-Famiüa . .
.
25.08.15.04.2.028 - Coordenação dos Serviços de Educaçáo
Sanitária da Coletividade
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ........•
3.2.3.3 - Salário-Família
.
25.08.15.04.2.029 - Coordenação dos Serviços de Organização

25.08.15 (}2 2.ú23 -

60.000

800

1I2.00Q

6.000

Sanítáría

3.1.1.1 - Pessoa] Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salãrio-Familia.
.
.
25.03.15.06.2.L3G -- Organização e Manutenção de Dispensá-

96.000
800

110s

3.1.1.1 01 -

02 -

3.2.3.3 :~ 2 5. O 25.0S.15.!le.2 031 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas va-íévets

.

.

Salário-família
.
Cor.trrbuíçóes de Previdência Social
.
xanuteneãc de Sanatórios, Hospitais e
Chnícas J'íalológtcas
3.1.1.1 - Pessoal CIvil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.3.3 - Salário-Família . . . .
.
3·.2.5.0 - Contribuições de Previdência Secíat , .
25.08.15.06.2.032 - Coordenação e Promoção de Atividades
Ant.íleprótícas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .......•.
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SociaL
.
25.08.15.08.2.034 - Fiscalização dos gervíços de Saúde dos
Portos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
..
.
02 - Despesas Variáveis.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Soctal .
.
25.08.15.08.2.035 - Ftscalfzaçâc do Exercício da Medicina,
Farmácia e Odontologia
3.1 J.1. - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
3.2.3.3 - Salàrío-Famtlía . . . .
.
25.03.15.08.2.036 - Análise e Contrõle de Drogas, Medicamentos e Alimentos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salàrto-Famfüa
.
25.08.15.02.2.038 - Fiscalização e Contrôle do Uso de Entorpecentes
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas ........•
25.08.15.09.1.007 - Ampliação de sistemas de Abastecimento
Dágua
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ......•
3.2.3.3 - Salârio-Familia.
.
.
25.08.15.10.1.008 - Construção e Ampliação de Sistemas de
Esgotos ganitárfos

236.00
19.800
8.000
4.200

6.525.000
98.400
953.000
23.600

246.000
40.000
2.900

278.000
21. 200
30.000
4.200

156.000
6.000

94.000
3.800

6.000

146.000
13.000
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3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencímentcs e Vantagens Fixas

3.2.;:1.3 25.09 -

Saíarro-Farmlla
.
Superíntendencía de Campanhas de Saúde

,.

7.800
900

.PUblica

25.09.15.07.1.009 - Erradicação da Malária
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 02
3.2.3.3
3.2.5.0
25.09.15.07.1.0-11
3.1.1.1

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

- Despesas Variáveis . .
.
- Salário-Família.
.
.
- Contribuições de Prevídêncía SociaL
.
- Erradicação e Ccntrôle de outras Endemias
- Pessoa] Civil

OI -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

02 -

Despesas Variáveis . . . .

.

Salário-Família

.

3.2.3.3 -

25. 10 25.10.15.01.2.039 -

3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 3.2.5.0 -

25.10.15.01.2.040 3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 25.10.15.06.2.044 3.1.1.1 01 3.2.::5.3 -

3.2.5.0 25.10.15.06.2.047 3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 3.2.5.0 -

25.10.15.08.2.050 3.1.1.1 01 3.2.3.3 25.11 -

25.11.15.01.2.051 3.2.3.3 25.11.15.01.2.052 -

Secretaria de As sístêncía Médica

1.586.000
1.499.800
930.000
283.900
658.000
36.400
52.000

Oooroenaçâo e Controle de Atividades de

Combate ao Câncer
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salarto- Família . . . .'
.
Contribuições de Previdência soerai.
.
Coordenação e
Supervisão de Pertcías
Médicas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárto-Pamilía
.
Coorctenaçào e Execução de Serviços de
Proteção à Maternidade € à Infância
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salàrtc- Família '. .
.
Contribuições de Previdência Social.
.
Manutenção de Assístêncía Médíco-Hospítalar a Psicopatas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Família . .
..
Contribuições de Previdência Socíal .
.
Fiscalização e Cadastro de Unidades Hospitalares e Para-Hospitalares
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas
.
Salário-Família
.
Delegacias Federais de Saúde
Coordenação da Assistência à Maternidade e à Jnrãncía, nos Estados

Saíárto-Famíüa . .

Coordenação dos Serviços de Saúde
buca, nos Estados
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salárfo-Famtlia
25.11.15.01.2.053 - Combate às Endemias nos Estados
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Socíal ,
TOTAL

.

87.000
3.000
300

366.000
17.000

382.000

20.400
200

1. 725.400

60.000
336.600
23.300

160.800
7.000

28.500

PÚ~

.
.

1.165.000
123.500

.
.
.

'3.444.0UO

.

23.373.600

68.900
17.700
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Art. 2Ç1 Os recursos necessárfos à exeeuçâo deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao Subanexo 25.00, a saber:
crs 1,00

25.00 -

25.01 Atividade 3.1.1.1 02 3.2.5.0 25.03 Atividade 3.1.1.1 02 3.2.5. O 25.04 Atividade 3.1.1.1 -

02
25.05
Atividade
3.1.1.1

-

02 --

3.2.5.0 25.06 Atividade '3.1.1.1 02 3.2.3.3 25.07 Attvícíade -

3.1.1.1 -

02 3.2.3 . 3 3.2.5.0 25.08 -

Atividade 3.1.1.1 02-

3.2.5.0 Atividade 3.1.1.1 02 -

3.2.5. O Atividade 3.1.1.1 02 Atividade 3.1.1.1 02 Atividade 3.1.1.1 Atividade
3.1.1.1
02
Atividade
3.1.1.1
02

-

MINISTI:RIO DA SAúDE

Gabinete do Ministro
25.01.01.04.2.001
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . .
Contribuições de Previdência Soelal .
Secretaria-Geral

.
.

150.000
9.000

25.02.01.08.2.003

Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . .
.
Contrlbuicôes de Previdência Social.
.
Jnspetorta-Geral de Finanças
25.04.01.07.2.014
Pessoal Civil
Despesas variáveis
Consultoria Juridica
25.05.01.01.2.015
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
..
Contribuições de Previdência SociaL
.
Divisão de Segurança e Informações
25.06.08.09.2.016
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Família . . . .
.
Departamento de Administração
25.07.01.01.2.017
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . .
.
Salário- Familia . . . .
.
Contribuições de Previdência Social. .
Secretaria de Saúde Pública
25.08.15.01.2.018
Pessoal Civil
Despesas vanavets . . . . .............•
Contribuições de Previdência Sccíal , .....

800.000
173.000

50.000

80.000
12.100

2.000
2.500

100.000
340.000
15.800

240.100
37.400

25.08.15.01.2.019

Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
Contríbuíções de Prevídêncía Social.
25.08.15.01.2,021
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
25.08.15.02.2.023
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
25.08.15.04.2.029
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
25.08.15.08-.2.035
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
25.08.15.08.2.036
Pessoal Civil
Despesas Variáveis

..
.

6.000
700

.

4.000

.

6.500

.

5.000

.

8.100

.

7.000
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Atividade - 2'5.08.15.08.2.03'7
3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 -

Despesas Vartáveía

3.2.5. O - Contríbuícôes de Previdência Social
25.10 - Secretaria de Assistência Médica
Atividade - 2,) lÚ.15.01.?.039
3 .1.1.1 - Pessoal Civil

02 -

Atividade
3.1.1.1
02
AtiVidade
3.1.1.1

-

02 -

Despesas variáveis

25.10.15.01.2.040
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
25.10.15.01.2.041
Pessoal Civil

,

.

2.000
800

.

5.300

.

18.000

Despesas variáveis

.

3.2.5.0 Atividade 3.1.1.1 -

Contribuições de Prevídêncta Social
25.10.15.0-6.2.044
Pessoal Civil

.

227.600
87.400

.

9.000

Atividade 3.1.1.1 -

25.10.15.0$.2.045
Pessoal Civil

02 - Despesas Variáveis
,
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
Atividade - 25.10.15.08.2.050
.3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ....................•
25. 11 - Delegacias Federais de Saúde
Atívídade - 25.11.15.01.2.051
3~1.1.1 Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

2.000
100

269.000

AtIvIdade 3.2.3.3 -

160.000

02 -

Despesas vanõvcís

25.11.15.01.2.053
Salário-família

.

28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 :::- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
)?rojeto -- 28.02.18.00.1.024

3.2.6.0 -

Reserva de Contingência

.

16.300

21.096.900

Total. .
23.873.üOO
Art. 31? ltSte Decreto entrará em vi gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 831? da
República.
~MíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
F. Rocha t.aaca
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N,O 69.589 -

DE 22 DE

NOVEMBRO DE 1971

Concede indulto a sentenciados primários e dá outras promâéncias,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti..
go 81, n.s XXII, da Constituição e o
artigo 734, in tine, do Código de
Processo Penal, e, ainda,
Considerando salutar a tradição comemorativa do Natal de Nosso Senhor

Jesus Cristo de conceder perdão aos
sentenciados em condições de merecê-lo e proporcionar novas oportun1dadea aos que se mostram recuperancs para o convivia social, decreta:
Art 1.0 Consideram-se indultados
os sentenciados primários, condenaaos a penas privativas de liberdade
até 3 anos e 1 dia, e que tenham,
efetivamente, cumprido com boa conduta carccrácía, pelo menos 1/3 da
pena, até o dia 25 de dezembro de
1971.
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Parágrafo único. O indulto referido neste artígc não abrange os belleficlarlOs de anterior Indulto ou comuta<;ão individuais ou decorrentes
de decreto coletivo, bem como os
condenados por crime contra a segurança nacional.
ATt. 2.0 Reconhecida a pertculosrdade do sentenciado, na sentença.
condenatóri.a a concessão da graça
fica subordinada à verificação de
cessação(. daquele estado.
Art. 3.0 Os Conselhos Penltencíários, ex ottuno. ou por provocação de
qualquer interessado, relacionarão os
sentenciados benerlciados pelo presente decreto, emitindo, em cada caso,
o parecer a que alude o artigo 736,
do õódígo de Processo Penal, que
será remetido ao Juiz da Execução
nara os efeitos previstos no artigo
738 do mesmc Código.
Art. 4.0 Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que não
estejam cumpr-indo pena em perutencíàrta civil, o parecer referido do
Conselho Penitenciário será substituído pela lriforrnação da autoridade
sob cuja custódia estiver o prêso .
Art. 5.0 :íl:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. NLÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 69.590 - DE
NOVEMBRO DE 1971

23

DE

Exclui cargo da declaração de desnecessidade e aproveita servidor em
disponibilidade.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII da ooosuwrtção, e tendo em vista o que consta
do Processo nv 4.200-71, do Departa.. menta Administrativo do Pessoal::ivil, decreta:
Art. 19 Fica excluído do relacionamento constante do Anexo I -ía Portaria n'' 3.497, de 29 de agõsto ce
1969, do Ministro do Trabalho e Previdência Social, publicada no ôiiirio

Oficial de 10 de setembro do mesmo
ano, um cargo de Engenheiro, (:0d".1;0
TC-602, 22. B, do Quadro de c-esoat
60 Instituto de Previdência e esaístêncía dos Servidores do Estado ...•
CIPASE), considerado
desnecessártc
com fundamento no Decreto-lei ...
n'' 489, de 4 de março de 1969, e cc-risoante o disposto no artigo 10, 3 '~o
do Decreto nv 64.394, de 23 de abril
de 1969.
Art. 2 0 Fica aproveitado no -argo
a que se refere o artigo antertor Cartos Arnaud Fernandes, colocado em
disponibilidade pela Portaria ali -nencionada.
Art. 30 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrát ío ,

Brasília, 23 de novembro de 1971'
1509 da Independência e 839 d'a
República.
ErvIÍLIo

G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N9

69.591 - DE
1971

23 DE

NOVEMBRO DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Evangélica Betet.
com sede em Esteio, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atríbulçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nv 14.221, de 1971, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o artigo 19 do Regu:
lamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.5-17, de 2 de maio de :961, a Sociedade Beneficente Evangélica Betel, com sede em Esteio, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2°
:l;.:ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, tevegadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 23 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83? da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaiã
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DECRETO N° GS.592 --

DE

23

vE

NOVEMBRO DE 1971

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha, servidor em
disponibilidade e dá outras provt...

aénouu.
O presidente da República, usando

das atríbuícôes que lhe confere ) artigo 81, ítem In, da Constttutçáo. e
tendo em vista que ao caso é de aplícar-se, por analogia, o disposto . . 10 nr ,
tigo 99, § 2°, do Decreto-Iel l° ~'JO.
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 10 Fica aproveitado no .argo
de
Pedreiro, código A-101.8. A, do
Qua.dro de Pessoal - Parte Per-na .

nente - do Ministério da Martnhe,
José Cândido, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal Uh
Instituto de Previdência e Assrstencta
dos Servidores do
Estado (lPA8E"

mantido o regime jurídico do servidor, em vaga constante .ras J'aoetae
aprovadas pelo Decreto nv 66.649, dEI
1° de junho de 197U.
Art. 2° O aproveitamento de que.
trata. êste Decreto não homologa sítuaçâo que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou ~ontrl?_J"h~
a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal ia rna.titutc de Previdência e Asststcncía
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Ministério da Marinha, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar «a VI
gêncía dêste Decreto, o assentamento
funcional do servidor mencionado <10
artigo 1°.

Art. 4° :tt:ste Decreto entrará em \1"1.
gor, na data da sua publicação .evogadas as disposições em contrário
Brasília, 23 de novembro tíe ~.::l'll;
150°
da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberio de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N9 69.593 -

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Odontologia "João Pruaente", em Anápolis - Goiás.

O Presidente da República, t asando
da atribuícâo que lhe couí'ere o E',~'~
tdgo 81, item lu, da Constlttüçâo, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei li. °
5.540, de 28 de novembro de 1968,
altera-do pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo n.v "
253.644 de 1971 do Ministério da EdU~
caçã-o e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o tuncícnamentc da Faculdade de Odontologia "João Prudente", mantida pela
ASSOCiação Educativa Evangélica na
cld..a de de Anápolls, Estado de Goiás.
Art. 29. mste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
Brasilía, 23 de novemb-ro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMíLIO

G.

:M'ÉDICI

Jarbas G. Passarinho

-DE 23 DE NOVEl\TBRO

DECRETO NQ 69.594 _

DE 23 DE

NOVEJIIIBRO DE 1971

DE 1971

Abre ao Poder Juasctarto, em tovor da Justiça Federal de Primeira lnstânma, o crédito suplementar de Cr$ 614.200,00 para retorço de dotações
ooneianaaae no vigente Orçamento,

o Ptestdente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constltulçâc, e da autorização contida no artigo 6.°
da Ler nv 5.660, de 14 de junho de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Pu-der Judiciário, em favor da Justiça Federaí
de 1'·~ Instância, o crédito suplementar no valor de Crs 614.200,00 (seiscentos
e quatorze mil e duzentos cruzetros) , para refôrço de dotações orçamencárias consàgnadas ao subanexo 09.00, a saber;

o-s ·J.,OO

09.00 3.2.~.O

-

3.2.3.1 -

JUSTIÇA FEDERAL DE l' rnSTANCIA

'I'ransrerencras de Assistência e Prevídeneta Social
rnnvos . . . . , ............•.............
TOTAL.

32.000
614.200
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Art . 2<'> Os recursos necessários ã execução dêste Decreto decorrerão
ua anulação parcial de dotação orçamentárta consignada no vigente Orçamento <'<.0 subanexo 28.00, B. saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -

28.02.18.01.1.024

8.2.6.0 -

H.~serva

de Contingência

c-s

.

1,00

614,200

Art. 3Q Este Decreto entrará em VIgor na data de sua pubücaçâo,
'revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 23
ecepubuca.

de novembro de 1971; 150i? da Independência e 83Q· da

Er..rÍLIo G. MÉDICI

eitreao Buzaut
Aruómc Deltmi Netto
João Paulo aos Reis Velloso

DECRETO Nv 69.595 -

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1971

,110re ao POder .nuuciarío, em favor da Justiça Federal de Primeira tnstãmcía. o crédito suplementar âr Cr$ 1.314.700,00 para retõrço de dotações
c01istgnadas no mçenie Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrfbuíçâo que lhe contere o
'artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorlzaçâo contida no artigo 59
.da Lei ne 5.628, de li? de dezembro de 1970, decreta:
Art.. li? Fica aberto a-o Poder Judiciário, em favor da Justiça Federal
-ôe 1~ Instância, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.314.700,00 (um
milhão, trezentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros), para reforço de
notações orçamentárias consignadas ao subanexo 09.0-0, a saber;

o-s

JUSTIÇA FEDERAL DE 1~ INSTANCIA
.cs Oü.Ol.OG.2.0m - Processamento de Causas da Justiça Federal de 1~ Instância
S.1. 1. O - Pessoal
B.1.1.1 - Pessoal Civil
01 :- vencimentos e Vantagens jrtxas
.
02' - Despesas Variáveis . .
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social. .
'V9. 00.03.07.2.002 - Pagamento de Inativos da Justiça Federal
C1e 1lJ. Instância
3.2.3.0 - 'J'ransterências de Assistência e Previdêncía Social
8.2:.3.1 - Inativos.

1,00

U9.00 -

945.700
303,SO~

21,400

43,800
1.314.700

TOTAL

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
uc anulação parcial de dotação orçamentarta consignada no vigente Or-çamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNlAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
f>rOjeto - 28.02.18.00.1.024
3,2.6. O - Reserva de Ccntíngêncta ..••..•........•

crs

1,00

1,314,700

ATOS no PODER ExECUTIVO
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Art.

3 9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogauas as disposições em contrário.
Brasína, 23 de novembro de 1971; 1509 da Independência

e 830? da.

neououca.
EMÍLIO G.

MÉDICI

nureao Buzaut
Antón2Q Dettmi Netto
João Paulo cos Reis VellOsQ

DECRETO N° 69.596 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1971
Autoriza a ceeeõo, sob o reg1-me de
aforarnenio, dos terrenos que 'ne'itciona, situados no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere
arti-go 81, item IH, da Constítuíçao e tendo em vista
artigo 1° de DecretoIei n'' 178, de 16 de fevereiro de 1967,
ôe-u-eta:
.

°

°

Art. l° Fica autorizada a cessão.
sob o regime de aforamento, à Companhia .Cerâmica Brasileira, dos terrenos nacionais interiores com a área
de 12.524,76m2 (doze mil, quinhentos
e vinte e quatro metros ruadrados e
setenta e seis decímetros quadradoaj ,
situados na Rua Visconde de Niterói
nv 132 e junto e antes do n- 1J2. no
Estado da Guanabara, de acôrdo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Mímstérro da Fazenda sob o n- 22.183. de 1970.
Art. 2° A cessionária pagará à
União a importância equivalente ao
valor do domínío útil dos terrenos
referidos no art. 1°, apurado a época
da lavratura do contrato de cessão, e
se obrigara ao pagamento do fôrc
correspondente.
Parágrafo único. O valor da alienação de que trata êste artigo, poderá
ser recolhido em até 30 (trinta) prestações mensais e sucessivas, sujeitas a
correção monetária e juros de 1 % ao
mês.
Art. 3° Os terrenos ora cedidos se
destinam à ampliação do parque fabril da cessionária e execução de
obras de instalação de serviços sociais,
compreendendo
creche,
assistência
médica, restaurante, centro esportivo
e escola e vila operária, no prazo de
3 (três) anos, contados da data da
assinatura do contrato, tornando-se

nula a cessão, sem direito a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias
realizadas, se ao imóvel vier a ser dada, no todo ou em parte, utilização
diversa, ou ainda, se houver inadimplemento de clausula do contrato que
deverá ser lavrado em livro próprio
do oervíço do Patrimônio da União,
Art. 4° 1!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

A ntónio Delfim Netto

DECRETO N° 69.597 - DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Associação Aljenense
de
Protecãa à
Criança, com sede em Aitenas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item lII, da Ccnstâttncão e
atendendo ao que consta do Processo
lVIJ. 63.23<1, de 1969, decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
publica, nos têrmos do artigo 1° da
Lei n'' 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto :1Úmero 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Alfenense de Proteção à
Criança, com sede em Atrenas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de novembro de 1971;
150
da Independência e 83° da.
0

Repúbhca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

ATOS DO PODER EXECUTr.,rO

DECRETO N° 69,598 NOVEl\'1BRO

DE 23 DE

DE 1971

unuaoae

Decla.ra de
publica o Sodalicia da Sacra Família, com sede no
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíçào que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
atendendo 110 que consta do Processo
:vI _J. 17 _03D, de 1971, decreta:

Art. 1" E' declarado de utilidade
puct.ca, n is têrmos do artigo lu da
Lei n" 91, (,8 28 de agósto de 1935,
con.btnado r-om o artigo 1" do Regu'amento Aprovado pelo Decreto número 50,517, de 2 de maio de 1961, J
Sodalício da Sacra Famina, com sede
no Estado da Guanabara.
Art. 2° nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de novembro de 1971,
da Independência e 83° da

150"

"1.

EMÍLIO G _ MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRE'TQ N,9 cs 599
DE 23 DE
NOVEMBRO DE 1971

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Paranavaí - Paraná,

o

Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de
acõrdo com o «rugo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1958, alterado pelo Decreto-lei n'' 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo ~ iúmero 244.658-71 do Mmistérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímento a Faculdade -te Filosofia, Cíêncías
L Letras de Pararia vai, mantida pela
Fundação Ecíucacionar do Noroeste d-.
Paraná, abrangendo os cursos de Lícencíatura em Ciências - P ciclo. Letras. Geografta c Pedagogia, com <13
modalidades e nabrftt.açóes regularmente autorizadas peio Consefhc Estadual de Educação do Pararia.
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Art. 2° ttste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas
as 23
disposições
em contrário.
Brasília,
de novembro
de 1971;
150"
da Independência e 83° da
República.
EIVÚLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.600 -

DE 24 DE
NOVEMBRO DE 19'71

Reti/ica o Decreto n° 68.466, de 2 de
abril de 1971, que nromooeu, no
Quadro de Pessoa ao Iâtrusterío ia
Marinha, a fusão de cargos mte;
çromtes da Porte Especial.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificada, na forma
dos anexos, a fusão dos cargos da Parte Especial de que tratam as Leis nOS
3.967, de 5 de outubro de 1961 e 4.06:),
de 11 de junho de 1962, do Quadro de
Pessoal,_ do Miníatérro da Martnh.a,
promovida pejo Decreto n" 68.466, de
2 de abril de 1971.
Art. 2° ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrárfo ,
Brasília, 24 de novembro de 1971;
da Independência e 83° da

150 n

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

Os anexos mencionados no art. 19
de 26 de

foram publicados no D. O.
novembro de 1971.

DECRETO N° 69 _601 -

DE .&4 DE

NOVEMBRO DE Is71

Revoga o Decreto n° 9 _021, te U ce
outubro de 1911, que concede1l
ã
empresa
Hillebrand Brazil
Cuo.l
Company autonzação paT'1 tuncioruir na República
Feaeratíu-i do
Braszt.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe contere ) ' r
R

tigo 81, item IH, da Constíbuíçao e
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nos têrmos do Decreto-lei n" 2 ~27.
de 26 de setembro de 1940, 'íecreta:

recreto .•

Art. I" Fica revogado o

n'' !::l.021, de 11 de outubro dI:;

1911,

respectiva Carta, atendendo :.W

que

que concedeu a empresa Htuebrnnâ
Braail CoaI Company autortzacào para runcíonar no Brasil, e cassada "l.

consta no Processo MIC· 17.4.24- 70.
Art. 2° âate Decreto entrará
em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

-ontrár!o.

Brasília, 24 de novembro -ie 1971;
150° da
Independência e :;3° da..
República.
EMÍLIO G.

DECRETO N° 69.603 - DE 24
NOVEMBRO DE 1971

Aproveita servidores em disponítnüaeae e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constrtutçâo, \:!
tendo em vista que ao casa é de
aplicar-se, por
analogia, o disposto
no artigo 99, § 2°, do Decreto-Ieí . ...
n.c 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.
1° Ficam aproveitados
noe
cargos abaixo indicados do Qcladro 113
Pessoal - Parte Permanente ~ do
Instituto de Previdência e Asetstên . . l~
dos Servidores do Estado, .JS .segtun-

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

toa díspomveís,

DECRETO N° 69.602 -

DE

DE 24 D~

respeitado o regnne

Jurídico dos mesmos:

NOVEMBRO DE 1971

I} no cargo de AuxilIar de Enfermagem, código P-1701.14.B:

Revoga o Decreto n° 8.245, -íe 22 ce
setembro de 1910, que ccneeâeu à
emprésa The Brazilian
noraunoa
Corporation autorização para funcionar na República Federativa do
Brasil.

José Justino de Andrade, em disponibilidade em igual cargo no Quadro
de Pessoal do Departamento rqactona1 de Obras Contra as aécas, e.a
Ministério do Interior. em vaga decorrente ua aposentaaoria ae Marta
de Lourdes de Araujo Melo;

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o

U~··

tigo 81, item IH, da Const.Itutçâo, e
nos têrmos do Decreto-lei .1'" ? fin,

de 26 de setembro de 1940, e ntencrendo ao que consta do Proc ......•
MIC~17.513-70, decreta:

Art. 1° Fica revogado o Decrete ..
n" 8.245, de 22 de setembro de H/lO,
que concedeu à emprêsa I'he BraziIían Hardwood Corporatíon. com sede
:'1'1 Estado de Malne, Estados Ul11d'1S
da Amérrca do Norte. autort-ação para funcionar no Brasil. e :ass<tJja a
respectiva Carta.
.
Art. 2° li:ste Decreto entrará
em
Vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1971:
150" da
Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

lI) no cargo de Auxiliar de enrer-.

magem, código P-1701.13.A:

Solange Grion de Almeida, em eraponibilidade em igual cargo do Qua~
dro de Pessoal do próprio
tnstttuto
de Previdência e Assístência tos Servidores do Estado, em vegav-onsten..
te das Tabelas anexas ao .Jecreto .•
n" 65.643, de 27 de outubro de 1969.
Art. 2° Os aproveitamentos ne qUI!
trata êste Decreto
não homologam
situação que, em virtude de elndtcâncía, inquérito administrativo )U revtsão de enquadramento, venna 'I ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas em vigor.
Art. 3" O orgão de pessoa I 10 Departamento Nacional de Obr-as t~,Jn·
tra as Sêcas remeterá ao do Instituto de Prevlcência e ASSISt,É'HC1,'j doa
Servidores do Estado, no pr::'t~(', '.lI- ..,ú
(trinta) dias, a contar da vigência
dêste Decreto, os assentamentos run
cronais do servidor José Justino de
Andrade.
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Art. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçáo '-'6vogadas as disposições em -oncrài-to.
Brasília, 24 de novembro te 1971;
Independência e 133° tia
150° da
República.
Eil'1ÍLIO G. Mânrcr

Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.604 - DE 24 BE
NOVEl\1BRO DE 1971
Red1.stribui cem os respectivos ocupantes, para o Departamento de Polícia Federal do Mimetéric 'ia Justiça, cargos do Ministério do Tr'1balho e Previdência Social e dá ,"ll~
tras providências.

o Presidente da República, usauôo
das atribuições que lhe confere u artigo 81, item UI, da Conetacuíçâc I::l
tendo em vista o disposto no 1.rtl"~O
99, § 2°, do Decreto-Ieí n'' 200, -ie 25
de fevereiro de 1967, e o que consta
nos Processos MTP8-126.694-69 e ".
121.952-71, decreta:
Art. 1° Ficam redístributdos, com
os respectivos ocupantes. para o QUétdro de Pessoal do Departamento de
Policia Federal do Ministério da .justíça, os seguintes cargos Integrantes
do Quadro de Pessoal - Partes Especial e Suplementar do
Mimscerro
do Trabalho e Previdência Social
a) 1 (um) cargo de Auxiliar de Datiloscopista P-902. 8. A, ocupado por
Dírçon Pinto da Costa; e
b) 1 (um) cargo de Encarregado de
Caixa AF-704 .Ll., ocupado por J,).!:\.I)
Azevedo de Menezes.

Art. 2° A tedlstrtbutçào de que t-ata êste Decreto não homologa situa
ção que, em virtude de síndlcâncía,
inquérito administrativo ou cevísác de
enquadramento, venha a ser -onsiderada nula, ilegal ou contrária as
normas administra ti vas em ctgor .
Art. 3° O órgão de Pessoal do MI·
nistério do Trabalho e
Ptevídêncta
Social remeterá ao do Departamento
de Polícia Federal do Mímst.érto da
Justiça, dentro de 30 (trinta I 'üas. ::.
contar da publícaçao dêste Oecreto, e
assentamento individual dos servluores a que se refere o artigo i-,

Art. 49 Os ocupantes dos cargos ora
redistrfbuídos continuarão a p -rceeee
seus vencimentos e
vantagens petu
órgão de origem, até que o orçamento
do Departamento de Policia S'ecleral
consigne os recursos necessar.os
a'~
pagamento das
despesas resultantes
do cumprimento deste Ato.
Art. 5° âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo ~e
vogadas as disposições em contrário"
Brasília, 24 de novembro de 1971;
da Independência e 839 da.
150?
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Júlio Barata

DECRETO N° 69.605 - DE 24
NOVEMBRO DE 1971

DE

Retifica o Decreto n° 63.612, -ie 13 de
novembro de 1968, que dlSPÔtJ sõóre o enquadramentu de pessoal do
Departamento de Policia eeaerai e
da Polícia do Distrito Federal, e dá
outras providências.

O Presidente da Repuclíca, usando
da atribuição que lhe confere i.; artigo 81. item lII, da Constrtutçâo, c
tendo em vista o que consta c.os Pro
cessas n-s 6.437 e 6.439, 'tronos de
1971, do Departamento Admmístratlvo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Ficam reüncedas as tacelas numéricas e as relações -iomtnata
anexas ao Decreto n'' 63.S!?, de t3
de novembro de 1968. que alterou O
Decreto n'' 57.351, de 26 de novembro de 1965, que dispõe sôbre o enquadramento do pessoa. do Deparca-.
menta de Polícia Federal P. d" P'JH..,
cia do Dístrtto Federal para 'J 11n;1
de excluir :e: (dois) cargos de De.egade' de Polícia, PM-SOl. com '15 .... "')s~
pecttvos
ocupantes Warter UIa::- a
Lincoln Gomes de Almeida. ·4(, Anexo LI-b) Policia do Distrito Federal,
e incluir 2 (dois) cargos Je Oetegauo
de
Policia Federal PF-60l
.ieies
considerando
enquadrados
WaJ~,e;
Dias e Lincoln Gomes de Almeida, na
Anexo Hva) Departamento de Policia
Federal.
Art. 2° O órgão de Pessoa} -:::OIT1p~"
tente apostílará os titulos 10s .servídores abrangidos por êste Decreto. ou
expedirá atos declaratórios ias respectivas situações funcionais, com
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observância do disposto no arttgc 99
da Emenda Constitucional n- 1, Je 17
de outubro de 1969.
Art. 3° A despesa com a execuçao

dêste Decreto correrá à conta "los -e.
cursos próprros do orçamento 10 Departamento de Polícia Federat .

Art. 4° Este Decreto entr-o-a

em

vigor na data da sua publicação te
vogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 24 de novembro ~e ,8'!l;
1500
da
Independência e 33° de
República.
E:;,vtÍLIO G.

tígo 81, número In. da Constituição,
e nos termos co paragrato "ul,h do
urtig o 21 da Lei n.s 3.917, de 14 de
julho de 1961, decreta:
Art. 19 Fica criada a Missão Di
píornátrca em Barbados, com cate-

goria de Embaixada.
Art. 2.° A Missão de que trata o
artago ant.eríor será cumulativa com
a Embaixada do Brasil em Trtmctad
e 'I'obago .

Art. 3.° ãste Decreta entrará em

vigor na data de sua pubhcação .

Brasília, 26 de novembro de 1971;

MtDICI

150" da Independência e
jcepúbltca .

Alfredo Busxná
DECRETO N9 69.606

EXECUTIVO

DE

25

DE

NOVEMBRO DE 1971

Cria junções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério da aero-

creta:
Art. 10 Ficam criadas no QuacJl'O ele
Parte Permanente - do
Ministério da Aetonáuttca. e -tassrr ;
cadas provísoríamente. 2 (duas) f'1Uçôes gratificadas de Assessor, SImbolo
4-F previstas no Regimento Interno
da Comissão Gerenctat dos Fundos
Especiais na Aeronáutica,

Pessoal -

Art. 2" A despesa com a. execucao
dêste Decreto será custeada peros
cursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.

re-

Art. 3" âate Decreto entrará em \';gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràr to

Brasília, 25 de novembro de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

DE("RETO

Crta Mtssão
bados.

o

N~

69.608 - DE 26
1971

DE

NOVEMBRO DE
C077·Cca~·

à Siderurçica Barra Mansa
S. z . o direito de lavrar argila,
no /f/::..nicípiv de Barra Mansa, Bstade cc RilJ de Janeiro.

(' Presidente da República, usando
da >ttril.;uil,;ál. que lhe contere o ar-

tig« 81, ítcn, 11L da consntuicão nos
têrmos dó oecre-to-ieí uc 227, de 28
de f(;\'81'e11'O ce .,967 (Oódígu il Mi·
neraçãor a;te~a,J4 ceio Decre-o-Ie- nv
318, de 14 ur março de 1967, decreta:

Art. 19 Fica -utorgaoa a Sioerurgica Barra eaansa S. A., cone ... «são
para 'avra :=1
-m terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Lazaret», dlstl'itr c mumcipto ce aarra
Mama, Estado de Rio de .janeirc numa área J.l'. sessenta é; nove ares d-nr-utada por

(Q,69ha)

11m poügo-

no Irregular. que tem um vértice

~

quarenta e um metros e dLQ .euta e
quatro centímetros (41,54m) no rumo
veroaueiro de cn.cnte e sete graus
trinta e quatro minutos sudeste ....
(87 Ç34 SE), do
marco quí íométrtco

cento e cínquenta e cinco mais seiscentos f vinte e quatro metros ....

Márcio de Souza e Mello

DECRETO N." 69,607 - DE 26
NOVEMBRO DE 1971

da

ENliLIO G, MÉDICI
Mano Gibson Barboza

nautica.

o Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item IH, da Constituição, de-

83 c

DE

Diplomática em Bar-

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

rkm 155 + 624m). .ra Estra.a e FeT~
ro Central de Brasil, no trecho Rio-

São Paulo, e os lados a partir dêsse
vertdee, L.:C seguintes comprimentos e
rumos veroau-Ir-.s : quarenta e quatro
metros :' cu.u.rentc centímetros , ...
(44,50 m) , norte (N); quarr-nta e 00i8

m-t-c.

E

cínquenta centímetros ... ,

(4'l5Crn
este ~In; dez metros rIüm) ,
norte '-N"), setenta e três metros -
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(73m) este (E); quarenta e um metros e cinqüenta centímetros (41,50m).
sul (1:5"1, dezesseis metros e cínquenta <wIJtimetros (16,50m). oeste (W);
trinta e três metros (33m). sul (8);
sessenta e três metros (63m) , oeste
tW); vinte metros (20m), norte (N);
trinta e seis metros (36m), oeste (w)
Esta concessão é outorgada me,
diante as condições constantes dos
nrtágos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv
51. '726 de 19 de fevereiro de 1963 e
da nesoluçâo n? 3 de 30 de abril de
1065, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. âv O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos deVidos
à União, ao Estado e ao Município
em cumprimento do disposto no Deereto- lei nc 1.038, de 21 de outubro

DECRETO

N9 69.609 - DE
NOVEMBRO DE 1971

29

DE

Reconhece a Faculdade de Medicina
da Fundação Universidade do Amazonas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acôrdo com o art. 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 262.233 de 1971 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 • ~ concedido reconhecimento à Faculdade de Medicina da r'undação Universidade do Amazonas, sediada em Manaus, Amazonas)
Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ef contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprtr qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código ele Mineração.
AI·t. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsok. para fins de lavra na forma
do a.rtjgo 59 do código de Mineração.
Ai:t. 59 A concessão de lavra ·terá
por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Rep-úLlica.

DECRETO N9 69.610 - DE 29
NOVEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública o Patronato Juoetuü de Carvalho, com sede
em Cascavel, Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 14.721, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1l"! da.
LeI nv 91, de 28 de agôsto de ~935>
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv .•
50.517, de 2 de maio de 1961, o Patronato Juvenal de Carvalho, com sede
em Cascavel, Estado do Ceará.
Art. 29. .:Este Decreto entrara, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 29 de novembro de 1971 ~
150.g da Independência e 83.9 da.
República.

EMíLIO G. MÉDICI

EMíLIO G.

Antônio Dias Leite Júnior

Alfredo

MÉDICI

Buzaid
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DECRETO N9 69.611 - DE 29 DE
NO~BRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Vila
Sáo José Bento cottotenco, com
sede em Trindade, Estado de Goias.

a Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. no 39.253, de 1970, decreta:
Art. 1Q • E' declarada de li tüídade
pública, nos termos do artigo 1Q da
Lei nc 91, de 28 de agôsto de U135,

combinado com o artigo 1Q do Re~
gulamento aprovado pelo Decreto ns
&0.517, de 2 de maio de 1961, a Vila

São José Bento Cottolengo, com sede
em Trindade, Estado de Goiás.
Art. 29. :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1971:
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

Alfredo

Buzaid

DECRETO N." 69.612 -

DE 29 DE

NOVEMBRO DE 1971

Aprova nôvo Regimento Interno da
Seção Brasileira da Comissão Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim
(SB/CLM), incorpora à estrutura
da SUDESUL unidades administrativa daquela Seção e dá ouirue providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 É aprovado o Regimento
Interno da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para
o Desen- vímento da Bacia da Lagoa Mirim (SB/CLM). que com êste
baixa assinado pelo Ministro de Estado do Interior e pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
Art. 2.° A Secretaria Executiva e a
Assessoria Jurídica, componentes da
estrutura administrativa da SB/CLM,
passam a integrar a Superintendência
do Desenvolvimento da Região Sul
(SUDESUL), constituindo o Departamento da Lagoa Mirim.

§ 1.0 São transferidos para a ....
SUDESUL o ac~rvo de pessoal, recursos, bens e serviços pertencentes COm
exclusividade, à SE/eLM.
'
§ 2.9 A SUDESUL poderá aproveitar no seu quadro de pessoal, procedendo aos necessários reajustamentos
e observando as situações jurídicas
constituídas, os atuais servidores da
?B(CLM, de acôr?o com a conveníencia ou a necessidade do serviço.
Art. 3.° A SUDESUL promoverá- as
modificações estruturais, regimentais
e de pessoal, Indlspensáveís ao cumprfmento dêste Decreto, visando precrpu.amen.te a assegurar o apoio adrmnístrative, técnico e financeiro à
aJjj ,..A-,l~l, l?-es:essário à plena execução
das atrtbt-tcões a esta conferidas na
forma do Regimento Interno ora aprovado
Art. 4.° A SUDESUL ínstttuíra Comü:sâo de 'I'ombameoto para Inventartar o acervo transferido na forma
dêste Decreto, apresentando relatório
final.
Art. 5.° As medidas determInadas
nos artigos 3.9 e 4.9 deverão ser submetidas à aprovação do Ministro de
Estado do Interior, no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data dêste
Decreto.
. Art. 6.° ~ste Decreto entrará em
VIgor na data de sua publícaçâo, te,,;o;-ados o Decreto n. ° 60.819, de 6 de
Junho de 1967 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MtnrcI

Mário Gibson Borbcza
José Costa Cavalcanti

REGIMENTO INTERNO

Art. 1.0 A Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia para
o p~envolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim (SB/CLM) tem por finalidade
dar cumprimento, na área brasileira
aos compromissos internacionais as~
sumidos pelo Brasil. definidos nas Notas Reversaís trocadas com a República Oriental d-o Uruguai a 26 de
abril de 1963 e 5 de agôsto de :965.
Art. 2.° São atribuições da SBjCLM:
I :-. Cumprir, no tocante à parte
brasücíra, as atribuições estabelecidas no artigo 3.° do Regulamento da
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C.L.M., homologado pelo Govêmo
Brasileiro nos têrmos do Decreto nú ~
mero 57.564, de 31 de dezembro de
1965;

I! - Submeter relatórios semestrais
de suas atividades ao Ministério do
Interior e ao Ministério das Relações
Exteriores;
lI! - Sugerir ao Govêrno a adoção
de medidas que assegurem a compatibilização de obras programadas para
a área com os planos do desenvolvimento elaborados pela C.L. ~~.;
IV - Propor a convocação extraordinária do plenário_ da C.L.M.;
V - Desempenhar as demais atribuições inerentes aos seus fins e constituição, tem como as tarefas que lhe
sejam cometidas pelo Govêrno.
Parágrafo ú-uco , :É: reconhecida à.
SB/CLM "1 autonomia necessária ao
exercício das suas atribuições no organismo -internacional de que é parte
constitutiva.
Art. 3.9 Como parte Integrante do
organismo internacional, a SB/OLM é
constituída de representantes do Govêrno, em número estabelecido de conformidade com o artigo 9'? do Regulamento da C.L.M., aprovado pelo
Decreto n? 57.564, de 31 de dezembro
de 1965, designados pelo Presidente
da República mediante indicação ao
Ministro de Estado do Interior.
§l.0 O Superintendente da ......•
SUDESUL será sempre designado
como um dos representantes do Govêrno na SB/CLM.
§ 2.0 O Chefe da SB/CLM será. designado pelo Presidente da República,
escolhido dentre os representantes do
Govêrno, mediante indicação do Ministro de Estado do Interior, ouvido
o Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
Art. 4.0 São atribuições do Chefe
da SB/CLM:

I - Representar a Seção;
II - Superintender os serviços afe...
tos à parte brasileira da C.L.M.;
III - Presidir as reuniões da Seçã-o, estabelecendo a ordem dos trabalhos:
IV - Cumprir e fazer cumprir as
disposições constantes dêste Regimento e do Regulamento da C.L.M.;
V - Autorizar as despesas necessárias ao atendimento dos compromissos assumidos, -de acôrdo com as disponibilidades financeiras;
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VI - Adotar as medidas necessãrlas ao bom andamento dos trabalhos
que competem à Seção;
VI! - Requisitar à SUDESUL pesaoal e recursos necessários à composição do Gabinete, bem como à execução das tarefas que lhe são atribuídas na forma do artigo seguinte.
Parágrafo único. O Chefe da ....
SB/eLM, diretamente subordinado ao
Ministro de Estado do Interior, dealg- ré, 'entre os respectivos Membros, o seu substituto eventual.
Art. 5.0 O Chefe da SBjCLM contará com a assistência imediata de
um Gabinete, que terá como atribuições:
I - Representação social e relações
públicas;
I! - Expediente, secretariado e tunçoes administrativas pertinentes;
lI! - Exercício da Secretaria da
C.L.M., nas condições estatuídas nos
artigos 10 e 32 do Regimento Interno
daq-zela Comissão;
IV - Lavratura das atas de reuniões da Seção.
Parágrafo único. O Chefe da ...•
SB/CLM, bem como o Chefe e os servidores do respectivo Gabinete farão
J. ~ gratificação de representação que
fôr arbitrada pelo Preet-tente da República, nos têrmos do Decreto n,c 64238,
de 20 de março de 1969, com as modificações constantes dos Decretos numeras 66.053, de 12 de janeiro de 1970
e 66.597, de 20 de maio de 1970.
Art. 6.0 A SB/CLM reunir-se-á, ordinàriamente, uma vez por mês em sua
sede ou outro local previamente indicado, e, extraordínàríamente, quando
convocada pelo seu Presidente, de ofício, ou mediante solicitação da maioria dos seus membros.
Parágrafo único. Os membros da
SB/CLM perceberão gratificação de
presença pelas reuniões a que comparecerem, observado o disposto no Decreto n." 69.382, de 10 de outubro de
1971.

Art. 7.0 O Chefe da SB/CLM comunicará aos demais membros, com
antecedência mínima de 3 (três) dias,
os assuntos constantes da Ordem do
Dia das reuniões,
Parácrafo único. Em cada reunião
ordinária serão fixados local, data e
hora da reunião seguinte.
Art. 8.0 As reuniões serão realizaõas com a presença da maioria dos
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membros da SBjCLM e as deliberações serão tomadas pelo processo majoritário.
Art. 9.° Ê facultado à SB/CLM constituir comissões específicas de caráter transitório, para fins de assasseramento ou estudo de qualquer assunto de interêsse do órgão, cabendo-lhes elaborar relatórios conclustvos sôbre as matérias examinadas.
Art. io. Das reuniões da SB/CLM,
Iavrar-se-âo atas, que, aprovadas, se·
rão assinadas por todos os membros
presentes, e, a seguir, paginadas em
seqüência ininterrupta.
§ 1.0 A Ata de uma reunião será
lida e aprovada na reunião seguinte.
§ 2.° As Atas não poderão conter
linhas em branco passíveis de posterior utilização, entrelinhas, rasuras
ou emendas.
§ 3.° As fôlhas constitutivas da ata
serão autenticadas pelos membros
presentes à reunião, constando da última rôlha, a assinatura por extenso
de cada um dêles. acima de seus res·
pectivos nomes inscritos datflográfícamente.
Art. 11. Das Atas constarão, neceesàriamente:
I - Natureza e objetivo da reuníâo:
II - Hora, dia, mês e local de sua.
realização;
III - Nome de quem a presidiu;
IV - Membros presentes e ausentes, consignando-se a justificativa
dêsses;
V - Expediente recebido e remetido;
VI - Síntese das resoluções tomadas'
VII - Resultado das votações;
VIII - Declaração de voto, se selicitado;
IX - Qualquer outro fato tratado
na reunião.
Art. 12. A SB/CLM tem por sede
a Cidade de Pôrto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. Poderá ser transferida a sede da SB/CLM para qualquer centro urbano de importância da
Bacia da Lagoa Mirim, em território
brasileiro, a juízo do Ministério do
Interior, ouvidos, previamente, a ....
C. L. M. e o Ministério das Relações

axtcrtorcs.
Art. 13. A Superintendência do
Desenvolvimento da Região Sul ....
(SUDESUL) prestará à SB/CLM o

necessário apoio administrativo, téeníco e financeiro. - Mário Gibson
Barboza. -

José Costa Cavalcanti.

DECRETO N9 69.613 - DE 29 fiE
NOVEMBRO DE 1971
Concede reconhecimento ao Curso àe
Licenciatura em Desenho e Plástica, da Faculdade de Belas Artes de
São Paulo - SP.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81., item lII, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nc ..
CFE 248, de 1971, do Ministério da
Educação e Cultura, d-ecreta:
Art. 1Q •
E' concedido reconhecimento ao Curso de Licenciatura em
Desenho e Plástica, da Faculdade c':3
Belas Artes de São Paulo, mantida
pela "Faculdade de Belas Artes de
São Paulo S. C.", com sede na Capital do Estado de São Paulo.
Art. 29 sste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de novembro de 19'71 ~
150.!? da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.614 - DE 30
NOVEMBRO DE 1971

DE

Redistribuí, com o respectivo ocnpan~
te, cargo do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas para o
Departamento de Estradas de Ro~
dagem, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar..
tigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica redistrtbuído, com o
r-espectivo ocupante, um cargo de Motorista, código CT-401. 8. A, ocupado
por Cícero Bezerra Galvâo, íntegran..
te do Quadro de Pessoal - Parte Per..
manente - do Departamento Nacio-
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nal de Obras Contra as Sêcas, para
iguais Quadl'o e Parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, mantido o regime jurídíco do
servidor.
Art. 2~ A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de síndícâncía,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser consíderada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39. O ocupante do cargo ora
redístribuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Departmento Nacional de êstradas de Rodagem consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento dêste
ato.
Art. 49. O Departamento Naeíonar
de Obras Contra as secas remetera,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação dêste Decreto, ao De..
partamento. Nacional de Estradas do
Rodagem os assentamentos funcíonade
do servidor mencionado no artigo 19.
Art. E,9. nete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revo ..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 19'11;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazzc!
José Costa Cavalcantt

DECRETO

N9 69.615 DE 30
NOVEMBRO DE 1971

DE

Torna sem efeito o Decreto numero
66.442, de 14 de abril de ~970, que
distribuiu servidora do extinto "["UJyd
Brasileiro - Patrimônio Nacional.

O Presidente da República, <mando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdtulçâo, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 4.745 de 1971, do Departamenta Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19. Fica sem efeito o Decreto
nc 66.442, de 14 de abril de 1970, publicado no Diário Oficial de 15 subsequente, que distribuiu Adeladde Pernandes, Oficial de Administração, ..
(Cr$ 371,52), para o Quadro de Pes-

soal - Pa-rte Suplementar do Instituto Nacional de Previdência Social
U.N.P.S.) .

Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mario David Andreazza
Júlio Barata

DECRETO

N9 69.616 DE 3;) DE
NOVillMBRO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ocuqxmte, cargo do Instituto Nacional da
previdência Social para o Deportamenta Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuíção, H
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. Fica redlstrlbuído, 09rr1 o
respectivo ocupante, para o Quadro de
Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, um cargo de Trabalhador,
código GL-402.1, ocupado por Luiz
Gonzaga dos Santos, integrante de
Iguais Quadro e Parte do Instituto
Nacional da Previdência Social, orãundo do extinto Serviço de Alímentação da Previdência Social, mantídu
o regime jurídico do servidor.
Art. 2~.
A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa sítuação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo 0'U revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor.
Art. 39. O Instituto Nacional da
Previdência Social remeterá, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da publicação dêste Decreto, ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, os assentamentos funcíonaís
do servidor mencionado no artigo tv.
Art. 49. O ocupante do cargo ora
rediatríbuído
continuará a perceber
pelo
seus vencimentos e vantagens
órgão de origem, até que o orçamento do Departamento Nacional de
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Estradas de Rodagem consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 59. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÊDtCI

Mário David Andreazza
Júlio Barata

DECRETO N9 69.617 -

DE

nôvo acesso ao Paiol do 79 Regimento
de Infantaria e para preservação do
encanamento d'água de que se beneficiam as organizações militares da
Guarnição.
Art. 49. :Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
<

EMíLIO G.

30

DE

NOVE:MBRQ DE 1971

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 19 do Decreto-lei no 178, de ::.6 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19. Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima (RFFSA), de uma faixa de
terras com a área de 7.201m2 (sete
mil, duzentos e um metros quadrados), situada no Munícípío de Santa
Maria, no Estado do Rio Grande do
Sul e desmembrada do próprio nacíonal denominado "Quartel do 79 Re~
gimento de Infantaria", de acôrdo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o número 14.918, de
1971.

Art. 29. O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à construção, já realizada, da variante ferrovíária Santa Maria-Canabarro, no trecho
entre as estacas 135 + 10,20m e ....
144 + 13,40m, da linha tronco Santa
Maria-Uruguaíana, tornando-se nula
a cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao imóvel vier a .rer dada,
no todo ou em parte, utilização diversa, ou, ainda, se ocorrer ínadimplemente de clausula do contrato a ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Art. 39. A cessionária se obrigará
a realizar as obras necessárias para

MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
Mário David A ndreazza

DECRETO

N9

69.618 - DE 30
1971

DE

NOVEMBRO DE

Dispõe eõbre a isenção do IPI dos pro ...
dutos destinados à construção, instalação, ampliação ou modernizaça.o
de sedes de embaixadas e repartições
consulares.

o Presidente da República, usencc
da atribuiçã-o que lhe confere o ~P:"
tígc 81, item lI!, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
49, do Decr-eto-lei nv 1.118, de 10 de
agôsto de 1970, decreta:
Art. 19. As missões dlplomáticaa,
repartições consulares de caráter permanente e as representações de órgãos
lnternacíonaía e regionais de caráter
permanente, de que o Brasil seja
membro, poderão adquirir, até 31 de
dezembro de 1974, com isenção do
Impôstc sôbre Produtos Industrtaüaados, produtos destinados à construção,
Instalação, ampliação ou modernização de suas sedes, em Brasília, desde
que os referidos produtos sejam oe
rabrtcacâo nacional e adquiridos diretamente de estabelecimento contribuinte dêste impôs to, sempre em substituição ao direito de importar J produto estrangeiro com favor fiscal.
Art. 29. O Ministro da Fazenda
baixará as normas necessárias ao
cumprimento do disposto neste De..
ereto.
Art. 39. 1!:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília 30 de novembro de 1971;
1509 da' Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
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DECRE1't) N'.I 69.619 -

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao MznzJteno da Educaçar e Cultura em favor de dzversas Unidades,
o credite supíemenuu de Cr$ 2.902.900,00, para retorço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IH, da, Constttulção, e da autcrízaçãc contida no artigo 0'1
da Lei n'' 5.628, de 1Q de dezembro de 1970, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de
diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.902. 900,00 tdoie
milhões, novecentos e doís mil e novecentos cruzeiros), para rerõrço de
dotações orçamentàrtas consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
o-s 1,00
15.00 - MINI3TERIO DA EDUCAÇAO E
CULTURA
15.15 -- Departamento de Apoio
15.15.09.10.2.048 - Manutenção e Desenvolvimento

da
Campanha. Nacional de Alímentaçào
Escolar
3.1.3.2 _. Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamento" e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
15.16 - Departamentc de Assuntos Culturais
15.16.09.01.2.u53 - Admínlstraçao Departamental
S. 1 .3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais ...
15.16.09.02.2.062 - Preservação 00 Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
15.16.09.11.2.0'>9 - Ooordenaçao, Supervisão e Asststencía
0

600.000

200.0UO
2'50.UUU

100.0UO
300.000
50.000

a Arte 'reatrar

3.1.1.1
02
4.1.3.0
15.16. iJ9 .11. 2.070

--

Pessoal Civil.
Despesas Va-íàveís
<o."
Equípamentoa e rnetaiacoee
_
Desenvclvímento da Campanha Nacio~
nal do 'I'eatro
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
"
15.16.09.1L2.076 - Manutenção dos serviços de Biblioteca
Nacíona.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.16.09.11.2.078 - Manutenção do Museu Hístóríco Na-

cronai

3.1.3.2 _. Outros Serviços de Terceiros
15.16.09.11.2.079 - Manutenção do Museu Imperial
3.1.3.2 _ .. Outros Serviços de Terceiros
15.16.09.11.2.0aO - Manutenção do Museu Nacional

3.1.2.0
3. 1. 3.1
3.1.::1.2
15.18
15.18.09.06.2.095
3.1.2.0
3.1.3.2

3.1.4.0

10.000
35.•00
72.000
314.500

400.000

.

154.000

.
de

30.000

Belas Artes
-- Materíar de Consumo
.
- Remuneração-de serviços Pessoais
.
- Outros Ber-víços de Terceiros . _.. ' .. "
- Departamento de Assuntos Uníversttartos
- Admínístraçao e Manutenção da Escola
de Odontoíogts de Diamantina
- Material de Consumo
.
- Outro Bervtços de Terceiros
_
.
-- Encargos Diversos
.
TOTAL •.....................

20.UUO
66.600
573.800

6.00'
1.500
1.000

2.902.900
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Art. 2Çl Os recursos necessário." à execução deste Decreto decorreran de
anulação parcial d- dctaçóes crçamentárras consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 15.00, a saber;
15.00 -

MINIST>;RIO
CULTURi'

DA

EDUCAÇAO

E

Secretaria. Geral
15.02.01.07.1.001
4,1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial . . . .
.
15.15 - Departamento de Apoio
Atividade _. 15,15,09.10.2.048
3.1. 2. O - Matería. de Consumo
.

crs 1,0"G

15.02 -

Projeto -

30.0U!)

1.150.0,0

15.16 -- Departamento de Assuntos Culturais
Projeto - 15.16.09.02.1.014
3.2.7.9 - Diversas..
.
Projeto - 15.16.09.11.1.015
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
Atívtdade -- 15.16.09.01.2.05:)

.

50.00U

.

250.000

.

3UO.OUO

4.3.3.0 - Auxítícs para Obras publicas
.
4.:::':.4.0 -- Auxíhoa para Equipamentos e Instalações . . . .
.
Atividade - 15.16.09.11.2.080
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 _. Material Permanente
.
15.18 - Departamento de Assuntos Uníverst-

lUO.OOO

3.2.7.9 - Diversas
AtiVidade -

15.16.09.11. 2.070

50.000
53.900
10.000

tano-

Atividade -

15.18.09.00.2.095
3.1.3.1 - Remuneraçàc de Serviços Pessoais ....
15.21 -- Departamento de Educaçao Compremental'
Atividade - 15.21.09.04.2.160
3.2.7.9 ..- Diversas
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atividade - 15.22.09.04.2.169
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
.
Atividade - 15.22.09.04.2.172
3.1.2.U - Materta de Consumo
.
3.1.3.1 -- Remuneraçâc de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 ._- Encargos Diversos
.

TOTAL

.

180.000

520.500

!:l4.UOO
80.000

36.0lJO
2.902.900

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárlo ,
Brastlla, 3D de novembro de 1971; 1509 da Independêncía e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio DBlJim Netto
Jarbas G Passarinho
Joao Poulo dos Reis VeUoso
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DECRETO N9 69.620 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio em favor da Inspetoria Geral
de Finanças o crédito ~uPlementar de Cr$ 26.200,00, para reforço de
dotações consignadas ']/,0 ciçentc Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrtbuíçáo que lhe confere o
arttgc 81, íter.. !II, da Constituição, e da autorízaçác contida no artigo 6~
da. Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fi:::-'t aberto ao Mírnsterío da Industrta e do Comércio, em favor
da Inspetoria. Geral de Pínanças, o crédito suplementar no valor de
Crâ 26.200,00 (vinte e seis mil e duzentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
18.00 -- MINIST}];RIO DA INDUSTRIA E DO
COMlmCIO
18.04 - Inspetoria Geral de Finanças
18.04.01.07.2.011 - Coordenação e Contrõle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vcrtavets
.
3.1. 3.2 - Outros scrvicos de Terceiros
.
~'OTAL

...........•.•........

crs

1,00

:::1:1.4UO
~.800

26.200

Art. 2\1 Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão
d8 anulação parcíal ele dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao' subanexo 18.00, a saber:
18.00 18.04 -

Mn<ISTrrRIO DA INDUSTRIA E DO
COMERCIO
Inspetoria. Geral de Finanças
18.04.01.07.2.011

Atividade 3.1.2.0 - Mat-erial de Consumo
4.1.3.0 - Equípamentos e Instalações .
4. 1. 4, U -- Material permanente
TOTAL

.
.
.

crs

1,00

18.610
1.566
6.0::14

26.200

Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçao,
revogadas a'; dísposíçôes em contrário.
Brasilia, 3:0 de novembro de 1971; 1509 <la Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIG:r

Antonio DIS'lfi;n Netto

taorcue Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis 1.' euoeo

DECRETO N9 69.621 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1971

Abm ao Ministerio da Açrícutturc o crédito suplementar de Cr$ 1.19'5.500,00
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
•

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6\
da Lei nv )).628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o credito suplementar no valor
de Cr$ 1.195.500,00 (hum milhão, cento e noventa e cinco mil e quinhentos
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cruzeiros), para rerorco de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
13.00, a saber:
crs 1,OD

13.00 -

MINISTJ;;RIO DA AGRICULTURA

13.03 - Secretaria Geral visionadas
13.03.02.01.2.013 -

Entidades Super-

Atrvídade a cargo da superintendência

do

Desenvolvimento

da

Pesca

SUDEPE

3.2.7.2
04
06
13.03.14.012.018

-

Entidades Federaís
Inativos . . . .
.
Salário-Familip. . . .
.
Atívídade a cargo do Instituto Brasi-

265.000
115.000

leiro do Desenvolvímento Florestal IBDF

3.2.7.2 -

Entidades Federais

04 -- Inativos . . . .
06 -- Salário-Familia . . . .
TOTAL

.

470.50()

..

345.000

.

1.195.500

Art. 29 Os recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça..
menta ao subanexo 13.00, a saber:
Cr$ 1,Oe

13.00 -

13.03 -

MJNISTEHIO DA AGRICULTURA
Secretaria Ger'al - Entidades Super-

visionadas
Atividade -- 13.03.02.01.2.013
3.2.7.2 - Entidades Feueraís
07 - Contrtbuíçõea de Previdência Social
Atívfda-íe - 13.03.14.01.2.018
3.2.7.2 - Entícades Federais
01 - Pessoal
TOTAL

380.000

.

810.500

.

1.195.500

Art. 31? O presente crédito, noe orçamentos próprios do Inatttuto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal - IBDF e da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca --. StJDEPE. obedecerá a seguinte programação:

crs

53.00·- MINISTJ;;RIO DA AGRICULTURA

1,00

Entidades Supervtsíonadas
al Suplemenwçtlo:

'53.02 -

Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca
AGROPECUARIA

Admínrstração

53.02.02.01.2.001 53.04 -

Coordenação da Política de Desenvolvlmentc da Pesca
.
Instituto Brasileiro do Desenvolvimento
Florestal

380.000

REClJRSOS NATURAIS

Admínistraçêo

53.04.14.01.2.001 - Ccordenaçãc da Poütlca do Desenvolvimento Florestal
'
.
'l'OTAL

.

H15.5UU
1.195.500
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Art. 49 Este Decreto entrará, em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrarío ,
rsrasnte, 30 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO Q. MÉDICl

Antônio De7.jim Netto
L. F. Cirne Lima.
João Paulo d(ls uet« llelloso

DECRETO Nv 69.622 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor
da Rêde Ferroviária Federal S. A. > o crédito suplementar de •.......
Cr$ 4.000.000,00 para retôrço de dotaçôes consignadas no vigente
Orça'"flUmto.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, íte.n UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6~
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro) de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor da Rêde Perrovíarta Federal S. A., o crédito suplementar de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeíros) , para reforço de
dotações orcamentartas consignadas ao subanexo 67. DO, a saber:
67.00 -

c-s

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Entádades Supervísíonadas
Rêde Ferrovíà ria Federal S. A.

1,00

67.01 67.01.16.05.1.002·- Construção da Variante de Cachoeira
4.000.000
Art. 29 Os recursos necessártos à execuçao dêste Decreto decorrerão de

anulação parcial oe dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
67.00 -

crs

MINISTERlú DOS TRANSPORTES -

1,00

Entidades Supervisionadas
Projeto - 67.01.16.U5.1.003 . . .
4.000.UOO
Art. 39 F.stc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brastlla, 30 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIQ G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Mário Da'Dic! AndTeazza
Joáo Paulo dos Rei.c; r etloeo

DECRETO Nv 69.623 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1971

Retifica o Decreto nO 69.336, de 7 de outubro de 1971, que abre ao Ministerio
da Justiça, em [asxn de õioereas unidades orçamentárias, o credito
suplementar d~ Cr8 1.425.900.00.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constttuíçao. decreta:
Art. 1<,1 Fica retificado. na forma abaixo, c artigo 29 do Decreto
nv 69.336, de 7 de outubro de 1971, que abre ao Ministério da Justiça, em
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favor de diversas unidades orcamentàrías, o crédito suplementar de
crs 1.425.900,00 (hum mnhêo, quatrocentos e vinte e cinco mil e novecentos
cruzeiros) .
20.03 Atividade -

3.1.1.0
3.1.1.1
01
3.1.2.0

_.
--

c-s

Onde se lê:
Inspetoria Geral de Finanças

1,00

20.0:3001.01.2.004

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens FIxas ... "..
Material de Consumo
o.......

Leia-se:

405.000
15.00U

20.03 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 20.03.01.07.2.004
3.1.1.0 - Pessoa
::3 .1.1.1 --- Pessoal Civil
01 -- Vencímentcs € vantagens Fixas
405. DOa
20.08 _. Dívísão de Segurança e Informações
Atavldade -- 20.08.08.09.2.009
3.1. 2. O - Material de Consumo
15.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na. data de sua publícaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 3-0 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da

República.
EMíLIO G. MÉDICl
Alfredo Buzaü~
Antóni-) DifJljim Netto
João Paulo dos Reis VeUcno
DECRETe N'" 69.624 -

DE

30

DE NUVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Educacdc 06 Cultura em favor de diversas Uniâaâee,
o oréatto suplementar dê Crs 5.722.500,00, para retorço de dotações
consignadas no vigente. Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item TIl, da Constituição, e da autorizaçã-o contida no artigo 19
da Lei nv 5.628, de 19 do:': dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Flcw aberto ao Ministério da Educação e cultura, em favor das
Unidades a seguir indicadas, o crédito suplementar de Cr$ 5.722.500,00 (cinco
milhões, setecentos e vinte e dois mil e quinhentos cruzeíros) , para rerõrço
de dotações orcamentartas consignadas ao subanexo 15.00, a saber:

c-s

15.00 -

15.01 15.01.01.04.2.001 .-4.1.3.0 15.01.01.04.2.002 -4.1.3.0 15.15 -15.15.09.01.2.040 -3.1. 2. O 3.1. 3.1 --

MINISTJl:Rrc
CULTURA

DA

EDUCAÇAQ

1,00

E

Gabinete do Ministro

Assessoria Mir..ísteríal

Equípamentos e Instalações

.
Coordenação de Relações Públicas
Equípamentos e Instalações
.
Departamento de Apoio
Documentação e Divulgação
Matertai de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais ."
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
15.18.04.02.2.tJ85 ~ Funcionamento da Estação Magnetfca
da F{'7 do Amazonas e Levantamento
Gravímétríco do Brasil
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.

lUU.DOU

50.000
1O.0UU
100.00U

18.000
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15.18.04.02,2.086 -- Pesquisas em Astronomia e Geottstca
3, 1,3 .2 - Outros Serviços de Terceiros .
15,18.09.06.2.092 - Aomínístraçãc e Manutenção da Escola
Superior de Agricultura de Lavras
3.1.2,0 - Materíat de Consumo
,.
15.23 -- Departamento de Ensino Médio
15.23,09.01. 2.1'13 - Admmístraçâo Departamental
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais ."
3 .1. 3.:.l - Outros Serviços de Terceiros
15.23,09.05.2.181 - Manutenção dos Colégios de Áreas e
Colégios Integrados
3.1.2.0 - Material de Consumo
_ ,
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equípamentoe e Instaíaçoes o . ' • • • • • •
4.1.4.0 -- Material Permanente
, o, ••••••••
15.23.09.05,2,182 - Manutenção dos Estabelecimentos de
Ensino Agrícola e Economia Domestica
3,1.2.0 - Materlaí de Consumo
"
.
o •••• o ••

o ••••••• ,

TOTAL

.

12.UOU
30.000
4.219.700
174.'WO
14.400
;:lUO.OOO
230.000
4tl.'100
417 .900

5.722.5!J0

Art. 2\1 Os recursos necessárroa à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, como segue:

crs

15.00 -- MINISTERIO
DA
EDUCAÇAO
CULTURA
.15.01 -- Gabmete do Ministro
Atividade -- 15.01.01.04:J.001
3. L 4. O __ Encargos Diversos
'
Atividade - 15.01.01.04.:.'. ..002
3.1.~.2 Outros Serviços de Terceiros
15.15 - Departamento de Apoio
Atividade -- 15.15.09.01.2.040
3-.1.3 . 2 -_. Outros Bervtçcs de Terceiros
,
o

4.1.4.0 - Material Permanente
,
15.18 -- Departamentc de Assuntos

Atividade -

1,00

E

.

100.000

50.000

.
.

100.000
10.000

trntvcrsi-

tarfos
15.1:::1.04.02.2.085

;1. 1.::3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

18.000

Atividade 3.1.;J.l Atividade -3.1.4.0 15.23 -

15.18.04.02.2.086
Remuneração de Serviços Peseoaís

12.000

15.18.09.0õ.:.l.092

.

30.000

.

1.540,000

, ..

400.000

.

507.500

4.1.1.0 - Obras PÜIJ!ica!:.
.
Projeto -- 15.23.09.05.1.036
3.1.3.2 -- Outros Serviço. de -rerceíros , .... ,.,.
Atividade -- 15.23.09.05.2.180
3.2, J..tI - Subvenções Sociais
,.
..
Atividade - 15.2::S.09.05.2.181
3.1.3.1 -- Remuneração de serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Díversos
.
Atividade - 15.23.09.05.2.182
4.1.3.'0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.

115.000

Atívída-te -

3.2.1.0 -

Encargos Diversos
,
Departamento de Ensino Médio
15.23.09.03.2.174

Subvenções Sociais

Atividade _. 15.23.09.03.2 175
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos .,
Atividade - 15.23.09.03.2 ]76

Subvenções Sociais
Projeto -- 10.23.09.05.1,035

3.2.1.0 -

TOTAL

,

.

2S0.000
360.000

850.000
540.000
'/50.000
tiU.DOO

5.'122.500
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Art. 3O? ltst.f' Decrete entrará em vIgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :W de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIo G. MtDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis !/ellüsü

DECRETO Nv 69.625 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Justiça, o crédito suplementar de Cr$ 2.036.600,00,
para retõsço de dotações COnsignadas no vlgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artãgu 81, Item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6'='
da LeI nc 5.628 de 19 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 19 Píoa aberto ao Ministério da Justiça, em favor das unidades
orçamentàrtas, a seguir- uíscrímmadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 2.036.600,00 tdoís milhões, trinta e seis mil e seiscentos cruzeíros) , para
rerôrço de dotaçocs orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber:
Cr$ 1,00
20.00 - MINISTE:RIO DA JUSTIÇA
20.04 - Mmísterto Público da União
20.04.01.04.2.005 _. Defesa dos Interesses da União

em

Juízo
3.1.1.0 - P€.s~oal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimento e Vantagens Fixas
.
20.13 - Departamento de Admínístraçao
25.13.01.01.2.014 - Cocrdenaçao dos Serviços Administrativos
3.1.1. O - Pessoal
a.1.1.1 _. Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
TOTAL

.

1.236.600

800.0DO
.::J. ose. 600

Art. 2Ç1 Os recursos necessartos à execução dêste Decreto decorrerá-o de
anulação parcial de dotações crcamentartas consignadas no vigente Orçamento a saber:
Cr$ 1,00
20.00 _ .. MINISTJ;;RIO DA JUSTIÇA
20.04 -- Mínístérlo Público da União
Atívídar.e - 20.04.01.04.2.005
3.2.3.0 -- 'I'ransferêncías de Assistência e Previdêncra SOCla!
3.2.3.3 - Salário-Família
.
28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNlAQ

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 '.~ Reserva de Contíngência
.

23.800

28.02 -

TOTAL

.

2.01'2.800
2.036.600
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Art. 39 Este Decreta entrará em vIgor na data de sua publlcação
revogadas as dísposlçôes em contràrío .
Brasília, 3,0 de novembro de 1971; 1509 da Independéncía e 839 da
Repú.blica,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaio
A ntcmo De!liz'm N etto
Joao Paulo dos Reie v euoeo

DECRETO N9 69.620 -

DE

30

DE NOVEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério aas Mznas e Energia em javor do Departamento Nacíotuü
de Aguas e Energia Elétrica. o crédito suplementar de Cr$ 1.000.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da const.trutcêo, e da autortzaçâo contida no artigo 6\'
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, o credito suplementar
de Ors 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentàrías couslgnadas ao subanexo 22.00, a saber:
crs 1,00
22.00 - MINIST~RI() DAS MINAS E ENERGIA
22.08 - Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica
22.08.14.04.1.025 -- Pesquisa de Recursos Hidrtcos
3.1.3.2 - Outros Bervtços de Terceiros
1.000.000
Art. 29 Os recursos necessàrk» à execuçac deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentarías consignadas no vigente orçamento ao subanexo 22.00, a saber.
22.00 22.03 -

MINISTERIO DAS MINAS E
Departamento Nacional de
Energia Elétrica
Atividade - 22.08.10.01.2.016
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
Art. 39 aste Decreto entra-rá. em vigor na
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3,0 de novembro de 1971; 1509 da
República.

ENERGIA
Águas e

crs

1,00

1.000.000
data de sua publicação,
Independência e 839 da

EMiLIC G. MÉDICI

Antônio Deljiv'/. Netto
AntOnio Dia.'; Leite Júnior
João Paulo dos R.ei;,; v euosc

DECRETO N9

69.

627 -

DE

3:0

DE NOVEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito especial de
Cr$ 1.620.000,00, para o ji-m qUe especijica.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
arüígo 81, item IH, da Constatuicâo, e da autorização contida no artigo 19
da Lei n» 5.719, de 26 de outubro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil cruzeiros), para
atender despesas a seguir discriminada:
crs 1,00
24,00 - MINISTJ>RIO DAS RELAÇõES
EXTERrORES
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24.00.13.01.1.003 - Aquísíçâo de Imóveis no Exterior
4.2.1.0 - Aquísíçâo de Imóveis ,
o..
1.620.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexc 28.00, a saber:
28.00 28.01 Atividade 4.3.1.0 4.3.1.1 02 -

Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério

da Fazenda

28.01.18.00.2.007
Amortização
Amortização da Dívida Pública
Fundada Externa

.

1.620.000

Art. 39 zste Decreto entrará em vigor -na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contraria.
Brasília, 3,0 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto

soao

Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NÇ,l 69.628 -

DE

30

1971

DE NOVEMBRO DE

Abre à Presidência da República, p.m favor da Comissão dr3 Readaptação dos
Incapazes das Fôrças Armadas o crédito suplementar de Cr$ 35.000,00,
para reforço de notações ccncumaâas no vigente Orçamento.

o Presidente ia República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item lII. da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de ~Q dê dezembro de 1970, decreta:
Art. IÇo Fica aberto à Presidência da República, em favor da Comissão
de Readaptaçâo dos Incapazes das Fôrças Armadas, o crédito suplementar
no valor de Crg 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
c-s 1,00
11.00 -

PRESIDJJ:NCIA DA .REPÚBLICA

11.08 -

Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes das Fôrças Armadas
Assistência e Recuperação dos Ineapazes das Fôrças Armadas
Material de Consumo
.
Serviços de Terceiros
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.

11.08.03.04.2.010 3.1.2.0 3.1.3. O 3.1.3.1 3.1.3.2 -

TOTAL

.

20.000
5.000
10.000
35.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:

crs

11.00 -

PRESIDJJ:NCIA DA REPúBLICA

11.08 -

Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes das Fôrças armadas

1.0a
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Atividade 3. 1. 1. O 3.1.1.1 Ui. -

02 -

11.08.03.04.2.010

Pessoal
Pessoal Civil
.

15.000
20.000

.

35.000

VenC1l11E,Dtos e Vantagens Fixas .....•

Despesas variáveis
TOTAL

Art. 3\' mste Decreto entrará em vigor na data de sua putnícação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasüta. 3<) co novembro de 1971; I501? da Independêneía e SSI? da
jcepúbhca..
EMíLIO G. MEDICi

Antonio Dettim Netto
Joao Paulo dos Reis vuzzosc

DE;CH,ETO NI? 69.629 -

DE 30 DE

NOVEMBRO

DE 1971

Abre a Presuiencui da RCyl.ilJ7.ica, em favor do Conselho de Segurança
Nacional. o credito suplementar de Cr$ 95.000,00, para retorço de dotações
connumaãas no 'vigente Orçamento.

o Presidente da Repúblice, usando da atribuição que lhe confere o
.arbigo 81, item IlI, da constmncao, e da autorízaçào contida no artigo 6\
da Lei nc 5.628, de 1Q da dezembro de 1970, decreta:
Art. F Fica aberto à Presidência da República, em favor do Conselho
.de Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ SS.OOO,OO (110·
venta e cinco mil cruzeiros) , para refôrço de dotações orçamentárias coasignadas ao subanexo 11.00, a saber:

crs 1,00

11. 00 11.04 11.04.03.04.2.004 -

PRE3IDl!:NCIA DA REPúBLICA

Conselho de Segurança Nacional
Supervisão e Coordenação Relacionadas à Segurança Nacional
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outror Serviços de Terceiros
11.04.03.08.1.006 - Obras e gervíços para a Segurança das
Fronteiras Nacionais
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
TOTAL

.

30.000
65 100

95.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
.anulaçâo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11. 00 11.04 -

Atividade -

PRESIDl!:NCIA DA REPüBLrCA

Conselho de Segurança Nacional
11.04.08.04.2.004

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

Projeto -

11.04.08.04.1.005

.

35.000

4.1.3.0 4.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.
.

30.000
30 000

TOTAL

.

95.000
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na da ta de sua pubhcaçao,
revogadas as disposíçêcs em contrarío .
Brasiliu, 3,0 de novembro de 1971; 1509 da jndependêncía e 839 c.a
República.
EMÍLIO G. I\1"EDICI

Antonio oeinoi ueu«

J oco Paulo dos Rezs V cucoo

DECRETO

N.O

69.630 1971

DE

1. J'E

Concede à Mineração Quatinga Ltaa.
o direito de lavrar quartzito, no munícunc de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração), alterado pelo Decrete-lei nv

318,

(W); dez metros (10m), sul
dez metros (10m), oeste (W) ~
vinte metros (20m), sul (8); dez metros rmmi , oeste (W); dez metros
COm). sul (8); dez metros UOm),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(S); dez metros (IOm) , oeste (W);
dez metros (IOm) , sul (8); dez metro:': (IOm) , oeste (W); dez metros
t!1m). sul (8); dez metros (IOm) ,
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); dez metros Clüm) , oeste (W);
dez metros Clüm) . sul (8); dez metros (10m), oeste (W); vinte metros.
(20m), sul (8): dez metros (Iüm) ,
cest~ (VV); dez metros (lOna), sul
~'3); dez metros (IOm) , oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); dez metros (iam), oeste (W); dez metros
unrm , sul (8); dez metros (10m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8\: dez metros uonn , oeste (W);
dez metros (10m) , sul (8); dez metros GOm), oeste (W); dez metros
r íüm, norte (N); dez metros OOm),
oeste (W); vinte metros (20m), nor..
ce lD,T); vinte metros (20m), oeste
("W); dez metros (10m), norte (N);
trinr>, metros (30m), oeste (W); vinte rr etroe (20m), norte (N); dez metros DOm), oeste (W); dez metros.
~10m). norte (N); vinte metros (20m; oeste (W); vinte metros (20m), norte (N); dez metros OOm),
este tE); vinte metros (20m, norte
(N); dez metros Clüm) , este (E);
vinte metro- (20m), norte (N); dea
metros (10m) , este (E); dez metros.
(lúm;, norte (N); dez metros (lOm) ,
este tE); vinte metros (20m), norte
(N): dez metros (10m), este (E);
dez metros nom: , norte (N); dez
metros OOm), este (E); vinte metros ~20m), norte (N); dez metros.
(Iümr , este (E); dez metros (IOm) ,
norte G,r.); dez metros Clüm) , este
~E); dez metros (10m), norte (N);
dez metros Clüm) , este (E); vinte
metros (20m), norte (N); dez metros (10m), este (E); dez metros Clüm: . norte (N); dez metros (lüm) ,
este (F); vinte metros (20m), norte
(N); dez metros (10m) este (E); d2Z'
metros (IOm) , norte (N); dez me-

ocst-

(8);

DEZEMBRO DE

or:' 14 de março de 1967, decreta:

Art. 19 Fica outorgada à Mineraçâo Ouatínga Ltda., concessão para
lavrar quartzito, em terrenos de proprteda de de Adriano Fernandes dos
Sant- '5 e outros, no lugar denominado Itaguassu, distrito de 'I'atassupeba, município de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, numa área de
seis hectares dezoito ares (6,18 hn.j ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos
e sessenta metros (260m), no rumo
verdaoeíro norte (N), do Córrego da
Mina com o Ribeirão Itaguassu, e os
lados a parbí : dêsse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verdadelros: dec metros (10m), oeste
(W': vinte metros (20m), sul (8);
dez metro,' (Iüm) , oeste (W); dez
metros Clümv , sul (8); dez metros
(IOm) , oeste (W); vinte metros ..
(20m) sul (8); dez metros <10m),
oeste (W); dez metros (IOm) , Sul
(8); dez metros (Iüm) , oeste (w);
dez metros Clüm) sul (8); dez metros (Hlm) , oeste (W); vinte metros :20m) , sul (8); dez metros (10m;, oeste (W); dez metros (10m),
sul ,8); de.: metros (10m) oeste (W)· dez metros Clüm) , sul (8); dez
metros (10m' oeste (W); vinte metros (20m) ) sul (8); dez metros UOr.1) , oeste (W); vinte metros (20m), sul (8); dez metros (Iüm) ,
oeste (W); dez metros Clüm) , sul
(8); dez metros (Hlm) , oeste (W);
dez metros (IOm), sul (8); dez metros Clüm) , oeste (W); vinte metros
(20m:', sul (8); dez metros (IOm).
J

i

ATOS

, este (E); dez metros norte (RI; dez metros OOm),
este (E); vinte metros (2Dm) , norte
(N); dez metros (10m), este (E),
dez metros (Hlm) , norte (N);
dez
metros (tumj , este (E); vinte metros ~20m), norte (N); dez metros
dOrrU este (E): dez metros uonu ,
norte (N); dez metros Clüm, este
(E) vinte metros (20m), norte '.N);
dez metros Clüm) , este (E); dez metcos Clüm) , norte (N); dez metros
(Iflm", este (E), vinte metros (20m),
norte (N); dez metros (jüm) , este
ül); dez metros Clümi , norte (N;';
dez metros Clüm) , este (E); vinte
metros (20r..l;, norte (N;; dez metros
(10m). este (E); dez metros (türm ,
norte (N); dez metros Clüm) , este
(E): vinte metros (20m). norte (N);
vinte metros (20m), este (E); vinte
metros (20m), norte (N); dez metros
Clüm: este (E); dez metros (10m),
sul CC); dez metros UOm) , este (E);
dez metros (10m), sul (8); vinte menos '20m), este (E); dez metros
cicm.. sul (8); vinte metros (20m),
este I E); dez metros (Iüm) , sul (S);
dez metros Clüm) , este (E); dez metros (j üm) , sul (8); dez metros O.Om:. este (E); dez metros (10m),
sul \~); vinte metros (20m), este
(E)· coa metros (Iüm) , sul (8); dez
metros (11m), este (E); dez metros
(10m~. su' (8). Esta concessão é
outo-gada
mediante as
condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de MineraÇ2.<J além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
menc.cnadas neste Decreto.
Parágrafo trníco . Esta concessão
nca sujeita às estipulações do Regulan.ento aprovado pelo Decreto nv
51.726 de ID de fevereiro de 1963 e da
Resonrçâo nv 3 de 30 de abril de 1965.
da Ccmissâo Nacional de Energia Nuclear.
Arr . 2l? O concessionário fica obrigado s. recolher aos cofres públicos,
na forme da Lei, os tributos devidos à União, em cumpnmentc do.disposto no Decreto-lei nv 1.038 de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3l? Se o concessionário não
cum.nr qualquer das obrigações que
lhe incumbem a conce-sáo para lavrar será Ieclarada caduca ou nula,
na forma do- artigos 65 e 66 do Código d- Mineração.
Art 4 9 As propriedades vizinhas
estão suj eitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na for~rOS

r l ümj

DO PODER

(lOm)
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ma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5l? A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que
será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Naca-u.al da Produção Mineral, do Minrstérío das Minas e Energia.
Art. 61? Revogam-se as disposições
em contrário
Brasilía, 1 de dez embro doe 1971'
1501? da Independência e 831? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

~.9

Gtl.631 -

DEZEM3RO D::':

DE

1 OE

1971

Dec~ara

de utilidade pública, para
fins de
desapropriação, imóveis
destinados à ampliação da subesrua
tação Frei CrNe·'Ja, sitos llrt
Carolina Reutiner, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
artigo
81, item lII, da Constituição, tendo
em vista
disposto no artigo 151
letra b, do Código de Aguas e no
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei núms ..
ro 2.786, de 21 de maio de 1956, deereta:
Art. 1Q Ficam ueclarados de utiltdade pública, para fins de desaproprração, os ímcveís números 16, 18,
30, 34 e 78, sitos na rua Carolina
Reydner, na cidade do Rio de Jd.neíro, Estado da Guanabara, bem
como as benfeitoiías f;0J. aca-so nêIH existentes, destinados à ampliação
da subestação Frei Caneca.
Art. 2l? Os imóveis referidos ue
artigo anterior comcreenuem os oonstantes da planta nc 3061 apresentada.
no processo MME 785.953-7 .....
Art. 31? Fica autorizada a LrghtServiços de Eletricidade 8. A. a. promover a desapropriação dos retertdoe
Imóveis e benfeitorias, na forma da
Jegrslaçâo vigente.
Art. 49 zste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrárto ,
da atribuição que lhe confere

°

°

Brasília,

1 de dezembro de 1971;
e 839 da

150l? da Independência
República.
EMÍLIO G. Mánrcr

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS
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DECRETO N 5' 69. 632 DEZEMERO DE 1971

DE

1

no PoDER EXECUTIVO
DE

Concede à Mineração Rocha S. A.
o direito de lavrar cassiterita, no
município de Põrto Velho, Território Federal de Rondônia.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe contere o artigo 81, itemIII, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nQ 227, de 28
de fevereiro de 1967 (CódigOll:: MI-

neraçâo) , alterado pelo Decreto-lei

nc 318, de 14 de março de 1967. de-

creta:
Art. 1.9 Fica outorgada l\ Miner:õtçâo Rocha S. A. concessão para lavrar cassiterita em terrenos de propriedade de Joaquim Pereira na R{Jcha, no lugar denominado Oriente
Nôvo, distrito de Calama, mumcipic
de Pôrto Velho, 'I'errttorlo Federal
de Rondônia, numa área de dois mil
quatrocentos e noventa e nove hec-

tares e setenta e dois ares .....•
(2.499,72ha), delimitada por um polígono irregular, que Cem um vertice a mil cento e quarenta e sete metros (1. 147m) , no rumo verdadeiro de
vinte e três graus e quarenta minutos nordeste (23Y40'NE) da confluência dos igarapés Rico e Valdomíro e
os lados a .partir dêsse vértice, .os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quatrocentos e vinte e
oito metros (1.428m), este (E); três
mil e quinhentos metros (3.500m),
sul (S); mil quatrocentos e vinte e
oito metros (1.428m), oeste (W); mil
e setenta e dois metros (1.072m),
norte (N); dois mil e cinqüenta e
nove metros l2.059m), oeste lWJ:
quatro mil e quinhentos e setenta e
dois metros (4.572m), sul (S); dois
mil e quinhentos metros (2.500m),
oeste (W); dois mil metros (2.000m),
norte (N); quinhentos metros
(500m), oeste (W); dois mil e quínhentos metros (2.500m), norte (N);
dois mil metros (2.000m), este (E);
dois mil e quinhentos metros
(2. 500m), norte (N); três mil e cinqüenta e nove metros (3.059rn), este
(E); Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Míneracâo. a.em
de
outras constantes do mesmo Códígc,
não
expressamente
mencionadas
neste decreto.
I

Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726 de 19 de fevererrocde
1963 e da Resolução nc 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacíonat
de Energia Nuclear.
Art. 25' O concessíonário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos aevtdos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038 de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário ~ü'.HJ
cumprir qualquer (las J,)w;aji~s uue
lhe incumbem a concessão para (avrar, será declarada caduca ou aula,
na forma dos artigos 65 e 66 ao codigo de Mineração.
Art. 49 As propriedades víamnae
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na rorma
do artigo 59 do Código de Mineraçao.
Art. 59 A concessão de lavra Lerá
Decreto, que ser a
por título êste
transcrito no livro C - Regtstro oca
Decretos de Lavra, do Depaccamento Nacional da Produçac Mmerar,
do Mímstério das MLnas e Energra.,
Art. 69 Revogam-se as dtspostçoes
em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLrO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N9 69.633 -

DE

1

DE

DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sôbre o Departamento do Pessoal do Ministêrio da Saúde e dá
OUt'ff.Zf; providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, itens III e V, da Constáturçâo,
e tendo em vista o Decreto n'' 67.326,
de 5 de outubro de 1970, decreta:
Art. 1° A Divisão de. Pessoal do
Departamento de Adrmmstraçào do
Ministério da Saúde. criada pela Lei
nv 1. 920, de 25 de julho de 1953,' passa a denominar-se Departamento do
Pessoal.
Art. 2° O Departamento do Pessoal
é o órgão Setorial do Sistema de Pessoal Ctvil da Administração Federal
(SIPEC), subordinado diretamente
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ao Ministro de Estado e vinculado
tecnicamente ao Departamento Administrat.ivo do Pessoal Civil (DASP).
§ 1 Ao Departamento do Pessoal
competem as atividades de gestão,
exe('ução, supervisão•. contrôle, ortentacãc fi! ooordenacào de assuntos -eferentes à Administração de Pessoal,
na área do Ministério da Saúde. admitida a execução das mesmas atividades pelas unidades ou subunidades de pessoal integrantes dos diversos órgãos do Ministério, conforme se
dispuser em regimento ou mediante
delegação de competência.
§ 2° Tôdas as unidades ou subunldadas que tenham a incumbência da
execução das tarefas de administração de pessoal, a Que se refere o parágrafo anterior. são vinculadas ao
Departamento do Pessoal.
Art. 3 O Departamento do Pessoal
compreende em sua estrutura básícacD

D

J - Gabinete
II - Dívísão de Cadastro e Lota-

ção

ITI - Divisão de Classificação de
Cargos e Empregos
IV - Divisão de Recrutamento,
Seleção e Aperfeiçoamento
,V - Divisão de Orientação e Legislação de Pessoal
VI - Serviço de Atividades de
Apoio.
Parágrafo único. A organização.
competência e funcionamento dos órgãos componentes da estrutura básica serão estabelecidos no -regtmento
interno do Departamento do Pessoal.
aprovado pelo Ministro de Estado, na
forma da legislação em vigor.
Art. 4'-' O Departamento do Pessoal
será administrado por um DiretorGeral, nomeado, em comissão, pelo
Presidente da República.
Parágrafo úníco . O atual cargo de
provimento em comissão de Diretor
da Divisão do Pessoal, símoolo 4-C.
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Saúde,
fica transformado no de Dtretor-Geral do Departamento do Pessoal.
símbolo l-C.
Art. 5" As Divisões e o Serviço de
Atividades de Apoio serão administrados por Diretores, nomeados, em
comissão, pelo Presidente da República.
Art.. 6° O Diretor-Geral do Departamento do Pessoal terá 4 (quatro)
Assessôres, 1 (um) Secretário-Admi-

nistrativo e 2 (dois) Auxiliares, que
integrarão o gabinete.
Art. 7" Os Diretores de Divisão terão, cada um, 2 (dois) Assistentes e
1
(um, Secretário e o Diretor do
Serviço de Atividades de Apoio, 1
(um) Assistente e 1 (um) Secretá-

no.

Arb, 8° O item V do art. 10 do Decreto n- 66.623, de 22 de maio de
1970, passa a ter a seguinte redação:
"V - órgãos Centrais de Direção
Superior:
a) Secretaria de Saúde Pública
z» Secretaria de Assistência Médi-

c.

Departamento de Administração
Departamento do Pessoal."
ATt. 9° Fica aprovada, na forma
do anexo. a tabela discriminativa dos
cargos em comissão e das funções
gratificadas do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Saúde, resultante da adaptação do
Departamento do Pessoal à estrutura
prevista no Decreto n« 67.326. de 5
de outubro de 1970.
Art. 10. As funções gratificadas
não transformadas, pertencentes à
antiga Divisão do Pessoal e quaisquer outras correspondentes a chefia
de unidades ou subunídades de pessoal. existentes nos diversos órgãos do
Ministério, ficam mantidas com as
atribuições e caracteristicas antericIéS, até que venham a ser transformadas ou expressamente suprtrmdas.
Art. 11. Enquanto não fór aprovado o regimento do Departamento do
Pessoal, permanece em vigor o regimen to da antiga Divisão do Pessoal
no que não colidir com as dispostcoes dêste Decreto.
Art. 12. As despesas decorrentes
da execução dêste Decreto continuarão a ser custeadas pelos créditos orçamentários próprios do Ministério
da Saúde.
Art. 13. nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1 de dezembro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
c)

d)

F.;l\1JUC

G.

MÉDICI

F. Rocha Lagõa
João Paulo dos Reis Velloso

O anexo mencionado no art. g? foi
publicado no D. o. de 3-12... 71.

f.Tos
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DECRETO N° 69.634
DEZEMBRO DE 1971

DE

DO FODER EXECUTIVO

1

DE

Redistribui, com os respectivos ocupantes, cargos dfl extinta Comissão do
Vale do sao Francisco, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério público Federal, e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usando

das ateíbuições que lhe confere o at-

tigo 81, item UI, da Constituiçâo, e

tende em vista o disposto

Do

artigo

3" da Lei n'' 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:

Art.

I" Ficam redistrrbuidos, com

os respectivos ocupantes para o Q1J.adro de Pessoal das Secretarras do M'nístáno Público Federal, os segurn-

tes cargos integrantes do Cuadro de
Pessoal da extinta Ccrr.íssâo do Vale
do São Francisco, .nantídc o regime
jurídico dos servidores:
I

-

Com lotação em Minas Gerais:

: (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-201.16.C, ocupado por Dougjas Leal Perretra:
2 (dois) cargos de Oficial de Administração. código AF-201.14 ..H, OCUl;ados por Hélio Ambrósío e Irene Ve1Ieda Irigoyen ;

cargos 'de Ottcial de
3 (três)
Administraçao, código ·\F-2úl .:2. A,
ocupados por Aracy de Albuquerque
Machado, Georgma Tinoco Ribeiro e
J cào Batista de Souza Santana;
1 (um) cargo de Arquivista, código

EC-S03.7 . A, ocupado
Pinto Pinheiro;
II

~

por

5 (cinco)

cargos

de Escrevente-

Datdlografo, código A-F-204.7, ocupados por Beatriz Trindade Pitanguet-

Roberto

Com lotação no Estado da
Guanabara:

1 (um) cargo de Escriturário, código AF-202 .10. B, ocupado por Elina
Pasmoky da Costa Ferreira;

6 (seis) cargos de Escriturário, código AF-202.8.A, ocupados por Asclepíades Athayde Silva, Gilberto
Montenegro, Mana José Silva Costa,
Paulo Roberto Pereira Htldebrandt,
Ubiratan da Fonseca Machado e
Walter Laranjeira Levita;

Ta, Clara Guttman, Helena João doa
Santos. Arceli Cortes Moutta e Aiberto Xisto de Jesus Lisboa;
1 (um) cargo de Motorista, códlgc
CT-401.12.C, ocupado por Clovis
Lauthenay dos Santos;
1 (um) cargo de Zelador. código
GL-I01.8.B, ocupado por Sebastião
Gomes da Rosa;
1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7. A, ocupado por
Araken Alves Campos; e
1 (um) cargo de Mensageiro, códigc GL-305.1, ocupado por Washington da Silva Freíre ,
Art. 25' O disposto neste Decrete
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da Superintendência do Vale do São Francisco, detentora do aCeTVO da extinta
Comissão do Vale do São Francisco,
remeterá ao da Procuradoria Geral
da República, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência dêste Decret-O, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo 1°.
Art. 4.9 Os ocupantes

dos cargos

ma redístrtbuídos continuarão a per-

ceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o
orçamento do Ministério Público Federal consigne os recursos necessarios ao pagamento' das despesas resultantes do cumprimento dêste ato.
Art. 5° este Decreto entrará em vigor na data da sua publtcaçào, revogadas as disposições em contraria.
Brasília, 1 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N.? 69.635 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias,
o creaao especzal de Cr$ 1.900.200,00, para o fim que especifica

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 1.0 da
Lei n." 5.718, de 26 de outubro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor dos Tribunais Regionais Eleitorais do Amazonas, Guanabara, Mato Grosso, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e São Paulo, o crédito especial de Cr$ 1.900.200,00 (um
milhão. novecentos mil e duzentos cruzeiros). para atender despesas a seguir discriminadas:
Cr$ 1,00
07.00 07.03 07.03.01 06.2.006 -

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas Eleitorais no
Amazonas
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
07.09 - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
Orl . 09.01.06,2. 018 ~ Processamento de Causas Eleitorais na
Guanabara
3,1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores '." ..
07.11 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso
.07.11.01.06.2.022 - Processamento de Causas Eleitorais em
Mato Grosso
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores .... ,.
07,16 - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
07 .16 01.06.2. 032 ~ Processamento de Causas Eleitorais em
Pernambuco
3.1.5. O-Despesas de Exercicíos Anteriores .....
07.19 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte
07.19.01 06.2.038 - Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores .. , ...
07.22 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
07.22.01.06.2.044 - Processamento de Causas Eleitorais em
São Paulo
3.1.5 O - Despesas de Exercicíos Anteriores .... ,'
TOTAL

..

31.600

1. 659.900

1.000

114.600

L;6.400

66.700
1.900.200

Art. 2.° Os recursos necessárros a execução deste Decreto decorrerac
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.00
07.00 07.01 -

Atividade 3.1.5. O 07.11 -

Atividade 3.1.2.0 07.16 -

Atividade 3. 1. 1. O -

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Superior Eleitoral
07.01.01.06.2.001

Despesas de Exercícios Anteriores
Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso

1.548.700

07.11.01.06.2.022

Material de Consumo "
".,
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

1.000

07.16.01.06.2,032

Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas , .....

1.400
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28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência
TOTAL

.

349.100

.

1.900.200

Art. 3.° astc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.0 da

RepUblica.

EMiLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antf"~-

Delfim Netto

João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N.o 69.636- DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971
Abre ao Ministério da Bducaçtio e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementor de Cr$ 1.549.600,00, para retôrça de dotação consignada no vi-

gente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei f"
. 628, de 1.° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Depr rtamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 1.549.600,00 (um milhão, quinhentos e
(lLl vren ta e nove mil e seiscentos cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.19 -Departamento de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas
l5.19.09.0a.2.128 - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios .•.............•........•
TOTAL

.

crs

1,00

1.549.600
1.549.600

Art. 2." Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
r1e anulação rerciar de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.02 - Secretaria-Geral
Projeto -- 15.02.01.07.1.001
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade - 15.02.09.03.2.014
4.1. 2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
15.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas

o-s 1,00

430.000
870.000
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Projeto 3.2.7.2 08 -

15.03.09.11.1. 009
Entidades Federais
Diversas
TOTAL

.

249.600

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

1.549.600

Art. 3." O presente crédito nos Orçamentos próprios da Universidade

Federal de Santa Maria e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

caçao, acarretará as segumtes arteraçôes:
a) suotementaçao,
55.00 -

MINISTl'óRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

55.33 -

Universidade Federal de Santa Maria
Admmrstraçàc e Manutenção do Ensino

ó5.::l3.09.06.~.OOl -

IJ)

55.00 -

Cr$ 1,00

l.b49.BOO

Cancelamento:

MINISTllRro DA EDUCAÇAO E CULTURA

Cr$ 1,00

55.02 -

Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Projeto - 55.02.09.11.l.WW
249.600
Art. 4." zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação te . .
vogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 150." da Independência e 83.° da
República .
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Deljim Netto

Jarbas G. Passarinho
JOão Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO

N.O

69.637 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Poder Legislativo, em favor do Senado Federal, o crédito suplementar de Cr$ 2.900.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n.s 5.628, d 1.0 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Poder Legislativo, em favor do Senado Federal,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil cruzeiros), para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 02.00, a saber:
Cr$ 1,00
PODER LEGISLATIVO

02.00
02.00.01.05.2.001
3.1.3.0
3.1.3.2
3.2.3.0

-

~

3.2.3.3 -

Senado Federal
Atividades Legislativas do Senado
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.

2.830.000

TOTAL

2.900.000

.

70.000
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Art. 2.0 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
nulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 02.00, a saber:
crs 1.00
PODER LEGISLATIVO
02 . 00 - Senado Federal
Atividade - 02.00.01.05.2.001
1.130.000
3.1.2.0 - Material de Consumo
·····.
1.700.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
de

fl

Atividade

~

3.2.3. O -

3.2.3.1 -

02.00.03.07.2.002

Transferências de Assistência e Previdência Social
Inativos
0

••••

··.·······_.

70.000

.

2.900.000

TOTAL

Art. 3.0 :ttste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 2 de dezembro de 1971;

150. 0 da Independência e 83. 0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antbnio Delfim Netto
JOão Paulo dos Reis Vélloso
DECRETO N9 69.638 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Smuie em favor da Superintetuiencta de Campanhas
de Stnuie Pública, o credito susstementar de Cr$ 440.000,00, para retõrço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrrbutção que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttuíçao, e da autorrzaçao contada no artigo Oi
da Lei nv 5.628, de 1" de dezembro de 1970, decreta:
Art. P Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor da Superintendêncta de Campanhas de Saúde Púonca, o creuiio suplementar no vaíor de
CrS 440.000,00 rquatrocentos e quarenta mn cruzeiros) PRU' reforço de
dotações orçamentarlas consignadas ao suba nexo 25.00, a saber:
25.00 25.09 25.09.15.07.1.009
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.3.0

-

MINISTERIO DA SAtlDE
Supermtendencia de
campanhas
Saúde Pública
Errarücaçao oa Malàrta
Material de Consumo
Outros Serviços de 'rerceiros
Equipamentos e mstaracoes
TOTAL

crs

1,00

de

.
.

.

5;'.000
205.000
120.000

.

440.00U

Art. 2" Os recursos necessartos à execução deste Decreto decorrerão
de anuíaçao parcial de dotações orçarnentarras consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 25.00, a saber:
eis 1,00
25.00 - MINISTERIO DA SAtlDE
25.09 - Supertntenctêncta de
Campanhas de
Saúde Púbnca
projeto - 25.09.15.07.1. U09
440.000
3.1.3.1 - Remuneração de Servlçcs Pessoais
.
TOTAL

.

44U.000

ATOS DO

PODER
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Art. 3'" Este Decreto entrara em VIgor na data de sua putiltcaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasuia, 2 de dezembro de 1971; 15U9 da Independência e S31' da
Repúclica.
EMíLIO G.

MÉDICI

AntDmo Detttm. Netto
F. Rocha Lagoa
roce Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69. 639

~

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Aercnautica o crédito suplementar de
.
Cr$ 100.000.000,00, para reforço de cotações consignadas no vigente
urçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artdgo
81, item IIl, da Conatituiçao. c de autorização contida no artigo 8° da Lei
nc 5.628. de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mini~~tério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de Crg 100.000.000.00 rcem. milhões de cruzelros) , para refôrço de
.dotaçóes orçamentárias consígnnnas ao subanexo 12,00, a saber:
12.00 - ~.:II~ISTl<:RIO DA AERor~AUTICA
12.00.03.07.2.004 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3.2.iLO -- Transferências de ASS1Hf-nch: e Previdencia SOCIal
3.2.3.1 - Inativos . . . .
.
.
3.2.3.2 - Pensionistas . . . .
3 2.3.3 - Balárto-Famüta . . . .
.
Coordenação e Execução dos Serviços
"2.00.08.07.2.015
Administrativos e operacionais
3.1.1.0
Pessoal
:3.. 1.1.1
Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3. 1.1 . 2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas vanaveis
.
3. '2.3.0 - Transferências de Assistência e PreVIdência SOCIal
3.2.3.3 - Salárío-Parmlía
.
;12.00.09.05.2.017 - Manutenção da Escola preparatória de
Cadetes do Ar
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Saíàrto-Farmlía
.
12.00.09.06.2.018 - Funcionamento do Instituto Tecnológico
da Aeronáutica - ITA
3.1.1.0 - Pessoal
3d.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis

crs

1,00

10.412.400
3.470.800
730.000

5.876.500
67S.:WiJ
40.082.HOO

29.121. 200
2.336.000

113.300

lUU

560.100
431.700

70.400

105.200
9HH.00()
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3.1. 1.2 -- Pessoal Militar

01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
.
02 -- Despesas Vartaveís
3.2.3.0 -- Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 -- Salário-Família

140.000
236.300

.

21.900

.
.

914.700
300

.
.

'/70.100
1.295.100

3.2.3. O -- Transferência de Assistência e Previdêncía Social
3.2.:L3 -- Salárío-Farrnlia
.
12.00.16.01.2.022 -- Dtreçao e Coordenaçao do Sistema

135.800

12.00.15.05.2.020 -- Funcionamento da Rêde Hospitalar

3.1.1.0 -- Pessoal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -- Despesas vanaveís

3.1.1.2 -- Pessoal Militar

01 -- Vencimentos e vantagens Fixas
02 -- Despesas vanavcts

Aerovíario
'3.1.1.0 3,.1.1.1 ~
01 ~
02 ~
3.2.3.0 3.2.3.3 -

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Transferên-Cias de Assistência e previdência Social
Salárío-Farruüa
.
TOTAL

.

1.133.200
20.000
355.900
100. OVO. 000.

Art. 2<.1 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerao
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERA1S DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Bupervisao do Mmíst.erío
do Planejamento e Oóordenaçao Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
0.2.0.0 - Reserva de Contingência
fop.oOG.OOO
Art. 3\1 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçao,
revogadas as dísposíçóes em contrario.
Brasrlta, 2 de dezembro de 1971; 150<;, da Independência e 83Q da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Delfim Netto
J. Araripe Macedo
soao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

69.640 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Poder Judiciário ~ Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o credito supl.6mentar de Cr$ 53.000,00, para retorço de âotaçoes consignadas no vigente·
Orçamento.
:i.l\;,~ ~

O Presidente da República, usando da atrmuíção que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constitutçào, e da autonzaçáo contida no artigo 6"
da Lei nv 5.628, de 1" de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1~ Fica aberto a.o Poder Judiciário - Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, c
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crédito suplementar no valor de Cr$ 53.000,00 (cinqüenta e três mil cruzeiros), para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 10.00,
a saber:

ors

1,00

10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS

10.01 10.01.01.06.2.001 -

Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Processamento de Causas no Tribunal
de Justiça do DIstrito Federal
Encargos Diversos
.
Pagamento de Inativos do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal
Inativos
'
.

48.5UO

TOTAL

53.000

3.1.4.0 10.01.03.07.2.002 3.2.3.1 -

4.500

.

Art. 29 Os recursos necessários à' execuçâo deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações crçamentartas consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 10.00, a saber:
10.00 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS

10.01 -

Tribuna! de Justiça do Distrito Federal

Projeto 4. 1. 4. O -

Atividade 3.1.1.1 02 -

crs

1,00

10.01.01.06.002' --

Material Permanente

.

4.bUU

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

.

48.50U

TOTAL

.

53.0UO

10.01.01.06.2.001

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antonio Delfim Netto
icao Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9

69.641 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Comunicações, em favor de tiioereae Unidades Orçamentarias, o crédito suplementar de crs 500.000,00, para reforço de
aotacoee conszgnadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constítuíçao, e da autortzaçao contida no artigo 6"
da Lei nv 5.628, de IV de dezembro de 1970, decreta:
AJt. 19 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do Gabinete do Ministro. Secretaria-Gera;' e Departamento de Admínístraçao, o crédito suplementar no valor de Crg 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para
reforço de dotações orcamentarras consignadas ao subanexo 14.00, a saber:
Orçamento ao sunanexn 14.00, a saber:
,
14.00 -

MINISTE:RIO

DAS

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

COMUNICAÇOES

crs

1,00

14.01 -

14.01.01.04.2.001 -

.

150.UOO
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Secretarta-Geral

14.02.0108.2.002 3.1.1.1 -

Ooordenaçao e
Pessoal Civil

Planejamento

Setorial

14.00 14.06.01.01.2.008 -

Departamento de Administração
Coordenação dos serviços Aummístratrvos

02 - Despesas Vartaveis

3.1.1.1 -

02 -

Pessoal Civil

.

25U.OOO

Despesas 'çartaveís

.

lua.UUU

TOTAL

.

500.0UU

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerao

de anulação parcial de dotações orçamentarras consignadas DO vigente
Orçamento ao suoanexo 14.00, a saber:
c-s 1,00
14.00 ~ MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES
14.07 - Departamento 'Nacional de 'j'etecomunícaçóes

Atividade - 14.07.05.2.009
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vartaveís

500.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua punlícação,

revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independencta e 839 da
Repúblíca ,
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
ioao Paulo dos Reis venoso
Hygino C. Corsetti

DECRETO

N9

139 642 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE

1971

Abre à Justiça <to Trtuuúna em favor do Tribunal Regional do Trabalho
da 4'-' k€gtilO o creazt,)' suplementar de Cr$ 320.900,00 para retórçc de
uczecões conSignadas no vzgente Orçamento.
o I-~!'esidente da República. usando da atribuição que lhe confere o art!
-_~. In. da Constdtuiçâo. e da autorização contida no artigo 69 da
Lei nv 5.628, de 19 de dezemnrc de 1970. decreta;

Art 19 Fica aberto a Justíce do Trabalho. em favor do 'I'ríbunaí
Regional do 'I'rabatho da 41). Região. o crédito suplementar no valor de ....
ors j<:\J 900,00 (trezentos e vinte mil e novecentos cruzerrosj , para refôrço
ue dotaçoes orçamentárias consignadas ao suoancxo 08.00, a saber:
CrS 1,00
08.00 ~ JUSTIÇA DO TRABALHO
OS.05 - Tribunal Regional do Trabalho da 4?Regia-o
08.05.01.06.1.008 - Construção de Prédio para a Junta de
Ooucniaçáo e Julgamento em Canoas
(P...8)
4.1.1.0 - Obras Pú'bli.<:as
.
45.000
08.05.01.06.1.010 - construção de Prédio para a Junta de
Conciliação e Julgamento em Santa Rosa
(RS)

4.1. 1. O-Obras Púbncas . .
.'
08.0b.Ul. U6.1.011 - Construçac de Prédio para a Junta de

Concinaçao
poído

4.1.1.0 -

(,H".')

€

175.000

Julgamento em Sao Leo-

l

Obras Públicas

..•................

90.000
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Construção de Prédio para a Junta de

oa.oo.ui 06.1.012 -

Conciliação e Julgamento em Joinville
(SC)

4.1.1.0 -

OJra.5 Púbacas

.

1O.SOO

TOTAL
.
320.900
2\' Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao suoanexo 03.00. a saber :
crs 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.05 - Tribunal Regional de Trabalho da 4~
Regtão
M·~

Projeto 4.1.1.0 -

OfL05i11.06,1.007

Obras PÚblicas.

PToJeto rrojeto --

135.000

UH.05.0J.Oo,l.009

Obras Púnncas .

4.1,l,U -

125.000

0~.U5,Ol.0õ.1.013

Aquísíçào de Imóveis . .

4,2.1. O -

;.

60.900

TOTAL.
320.900
Art 31' ti:ste Decreto entrará- em vigor na data de sua publicação, revogucas as díspcsiçôes em contrário.
arasuta, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repucnca .
l!:MÍLIO

G.

MÉDICI

Aljredo Buzaid
Antônio Deljim Netto
soao Paulo dos Reis Velloso

DECH.ETO N9

.ac

69.643 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE

1971

~llnlsténo

da saude. em favor da Secretaria-Gerai - Entidades
o creu-zc suplementar de Cr:;; 1.008.200,00, para retorce de dotaçóe.<; consignadas no vz(Jente. Orçamento.
::;UO€:"DlSzcna,aas,

o vrosrdcntc da República, usando da atribuição que lhe confere o arda Constdtuíçào. e da autorização contida no artigo 69 da
Let nv 5.ô28, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1? r·~eo aberto ao .Mmístéríc da Saúde, em favor da Secretaria-

t'v- 81, iten- lU,

L.,,~ ... 1 __

o

Entidades Supervtsronanas o crédito suplementar no valor de ....

CL" 1.\1'1(;. :WO,OO (um milhão, oito mil e duzentos cruzeiros), para refôrço

de uotacoes orçamentárias ccnsrgnadas ao subanexo 25.00, a saber:
c-s 1,00
25.00 - MINISTÉRIO DA SAúDE
25.03 - Secreta.na-Geral - Entidades Supervíonadas
:l:).03.l:~ 04 L.OOU Auvídaue a Cargo da Fundação Instituto
Oswaioo Cruz
3.4.7.5 - suncacoe- Jnstdtuídas pelo Poder Público
01 - s-essca.
.
60.000
O~ Serviços ::le 'I'erceiros - Remuneração de
Serviços ~ic;S:SOaIS
...••...........•.
60.000
U3 - Outros Custeios . .
,
.
888,200
~'O'rAL

.

1. 008 200
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Art 2~J OS recursos necessários à execução déste Decreto decorrerão
de anuiaçâo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 25.00, a saber:
CrS 1,00
25.UO -

MINL3'I'ltRlü DA SAúDE

25.03 -

secretaria-Geral -

Entidades Supervío-

nadas

Art.

Projeto -

25.03.1.5.01.1.001

4.3.3.0 -

Auxílios para Obras Publicas

.

1,008.200

TOTAL; .
1.008.203
3" O presente crédito no Orçamento próprio da Fundação Ins-,

tituto Oswaldo Cruz, obedecera a seguinte programação:
65.GO -

SUPlementação:
MINIST1i~RIO DA SAQDE -

c-s

a)

Entidades

Supetvistonadas
65.01 ti5 01. 15 02.2.002 -

Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Estudos e Pesquisas Básicas e Científicas

6ti 01.1b.02.2.003 -

a Cargo do Instituto Oswaldo Cruz ....
Estudos e Pesquisas Apncaoas a Cargo de
órgaos vtnemados à Fundação
.
b)

65.00 -

61:>'01 Atívidade -

TOTAL, . . " " " " . " " " " " " " "
Cancelamento:

MINIST:f:RIO DA SAúDE - Entidades
Supervisionadas
Fundaçao Instituto Oswaldo Cruz

120,000
888.200
1.008.200

.

1.008,200

TOTAL. , . " " " " " " " " . " " " "

1.008,200

65.01.15.01.1.001

Art. 4Ç1 gste Decreto ente-ará em vigor na data de sua publícaçâo revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasn-a. 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independêncía e 839 da
República.
EMÍL10 G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
F. ~""'''ha Lagôa
JOão paulo aos Reis vezzcso

DECRETO N9 69.644 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Saúde, em javar de diversas Unidades, o crédito
suplementar de Cr$ 4.340.000,00. para retorço de dotações consignadas
no vzgente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. li;' Pica aberto ao Ministério da Saúde, em favor de diversas
Unidades. o crédito suplementar no valor de ora 4.340.000,00 (quatro milhões e trezentos e quarenta mil cruzeíros) , para. rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 25.00, a saber;
25.00
2b 01
25.01.01.04.2.001
3.1.3.1

-

3.1.3.2 -

MINrsT:eRI0 DA SAúDE
Gabinete ao Ministro
Assesorra Ministerial
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros

o-s

.
.

1,00

3.000
20.000
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25.02 25.02.01 08.2.003 4.1.3.0 ~
25,02. J 5 C4.2.004 -
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Secretaria- Ge-ral

Coordenação ê Planejamento Setorial
Equipamentos e Instalações'
.
Programas Especíaís de Assistência Médico-Hospitalar
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
25.05 - Consultoria. Jur1diCa ..••..............
25.05.Cl 01.2.015 - Assessoria Juridica
4.1.4.0 - Material Permanente
.
25.07 - Departamento de Administração
25.07.Q1. 01 .2.0l'1 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.2.C - Materiai de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.32 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
2b.OS - Secretaria de Saúde Pública
25.08.1:1 01.2 018 - Ocoruenacão Geral de Saúde Pública
4.1.3.0 - Equípamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Materiai Permanente
.
25.08.1501.2.019 - Coordenação e Manutenção de Serviços
de Prorüaxía e Contrôle de Doenças
3.1.3.1 - Remuneração de__ Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
25.08.1ó.~1.2.020 Coordenação e Físcaüzaçêo da Campanha Nacional Contra a Tuberculose
3.1.3.] - Remuneraçac de Serviços Pessoais
.
25.08.15.01.2.02'2 - Coordenação e Manutenção de Serviços
de Engennaría Sanitária
3.1.3.2 - Outros Serviços de I'erceíros
.
25.08.1b.02.2.023 - Coordenação e Manutenção de serviços
de Bdípermología e Estatística
3.1.3.~ Outros Serviçose de Terceiros
.
25.08.1~.03.2.0Z:: - Formação de Educadores Sanitários
3.1.4.0 - Encargos DIversos
.
25.08.15.04.2.029 - coorcenaeêo dos serviços de Organizaçâc Sam táI',ift,
3.1.3.2 - Outros .servrços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
25.18.16 OB.2.030 - Organízaçâc e Manut-enção de Dispensários
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
25.08.15.06.2.031 - Manutenção de Sanatórios, Hospitais e
Clinicas Tísiológícas
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
25.08.15.06.2.032 - Cooruenacâo e Promoção de Atividades
Antí-Leprótícas
3 .1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
25.08.15.08.1.00B - Equipamento e Instalação dos Serviços
de Fiscalização
4.1.4.0 - Material Permanente
.
25.0a.lt'.Oa.2.034 - Ftscalizaçâo dos Serviços de Saúde dos
Portos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
25.08.15.08.2.035 - Fiscalização do Exercicio da Medicina,
Farmácia e Odontologia
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros serviços de -rerccírca
.

100.000

620.00G
10.000
20.000
13.500
250.000
100.000
5.000
2.000
9.500
154.000
4.900
6.000
30.000
3.000
100.UOO
30.000
1.500
100.00,
28.200
50.000
6.000
25.000
22.000
6.300
10.000
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Análise e Contrôle de Drogas, Medica-

mentos e Alimentos
3.1.2.0 3.1.3.1 -

Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais

3.1.3.2::- Outros Serviços de Terceiros
2f).08.1~.09.1.00'1

-

3. 1.3.1 25.09 20.09. 15 0".1.009 -

3.1.5.0 3.2.4.0 'l5.0~.U).07.1.010 3.1.1.1 02 -

.
.

.

5.000
3.9Óo
2.000

Ampliação de Sistemas de Abastecimen-

tos Dágua
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Superintendência de Campanhas de Saú-

59.500

de pública
Erradícaçâo da Malária

Despesas de Exercícios Anteriores ....
Juros . . . .........•..................

o ••

Erradicação da Varíola
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . ..•...............

3.1. 2. G -Material de Consumo
~
.
a.1.4.0 - Encargos Diversos
.
2lj.09.1~.07.1.011 Erradicação e Contrôle de outras Ende-

32.700
17.400
600.000
200.000
160.000

mias

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Despesas- de Exercícios Anteriores
.
secretaria de Assistência Médica
Z~.10.I::L01.2.040- Coordenação e Supervisão de Perícias Médicas
3.1.3.2 - Outros servicos de Terceiros
.
25.10.15.01.2.041 - Coordenação Geral de Assistência Médica
3.1.2.0 - Materíaj dê Consumo
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
2~.1O.15.06.2.044 1- Coordenação e Execução de Serviços de
Proteção à Maternidade e à Infância
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3. 1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
.2ts.1l).1r>.06.2.045 - Supervisão dos
Programas "Alimentos
para o Desenvolvimento e Atendimento
ao Pré-Escolar"
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
,2:).10.15.06.2:047 - Manutenção de Assistência Médico-Hospitalar a- Psicopatas
~.1.2.0 Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Servlçcs de Terceiros. ""
.
2:). lU. ll:l. 08.2.050 - Fiscalização e Cadastro de Unidades Hospitalares e Para-Hospitalares
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,..
25.11 - Deíegactas Federais de Saúde
25.11.15.01.2.051 - Cooruenaçáo da Assistência à Maternidade e à Infância, nos Estados
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Servícos de Terceiros
.
2~.11.U'}.Ol.2.052 Coordenação dos Serviços de Saúde Pública. nos Estados
3.1.3.2 - Outros Servíçcs de Terceiros
.
2t).11.15.01.2.053 - Combate às Endemias nos Estados
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
'"
..
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.5.0
25.10

-

TOTAL

.

11. 900
42.800
7.200

19.300
5.000
60.000
34.000
50.000

26.000
870.000
20.000
200.000
3.500
42.000

3.5000
30.400
49.800
34.200
20.000
4.340.000
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Art,. 2\1 Os recursos necessários à exeeuçâo dêste Decreto decorrerão
üe anutaçâo parcial de, dotaçôea orçamentárias consignadas no vigente 01'eamentc ao subanexo 25.00, a saber:
25.00 25.01 -

MINIST~RIO

Cr$ 1,00

DA SAúDE

Gabinete do Ministro
Atividade - 25.01.01.04.2.001
3,1.4.0 - Encargos Diversos ..........•...........
25.02 - Secretaria Geral
Atividade - 25.02.01.08.2.003
3.1. 2. O - Material de Consumo ..............••...
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais...•..
3.1.3.2 - Outros SerVIÇOS de Terceiros ........••..•
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . .........................•..•.
4.1.4.U -'- Material Permanente ...............•..
25.04 - Inspetorta-Gerat de Finanças
Atividade - 25.04.01.07.2.014
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
iL1.:3.2- Outros Serviços de Terceiros
.
25.05 - Consultoria Jurídica
Atívídaue -

3.1.3.1 4.1.3.0 25.07 -

ProJeto 4.1.3.0 25-.08 Atrvídade 3. 1. 2. O 3.1. 3.2 3.1.:1.0 -

Atí'r:dade -

3.1.3.2 -

3.1. 2. O 4.1.3.0 4.1.4.0 -

260.000
5.000
8.000
13.500
15.000
17.000

25.08.15.01.2.021

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Equipamentos e rnstalações ........•.• Material Permanente
.

20.000
2.500
1.000

~
~

28.300
15.000

Material de Consumo .............•...
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
~
Material Permanente.
.
.

6.000
30.000
7.000
2.500

Encargos Diversos
25.08.15.02.2.023

25.08.15.03.2.026

,

12.000

.
.
.

15.000
5.000
40.000

Material de COnsumo
.
Equipamentos e Instalações
,
Material Permanente .............•....

5.000
2.500
1.000

Outros se-vice, de Terceiros

Projeto - 25.08.15.04.1.005
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.4.0 - Material Permanente
Atívídade -

14.100
2.500

25.08.15.01. 2.019

25.08.15.0j.2.022
Material de Consumo

Atividade -

4.700
50.000

25.08.15.01.2.018

Material de Consumo .........•...•••••
Ou tros serviços de 'I'erceíros . ........•.••
Encargos Diversos
.

Atívtdade -

3.1.2.0 3.1.4.0 4.1.3. O 4.1.4.0 -

769.400
28.000

25.07.01.01.1.004

Equipamentos e Instalações .......•..•••
Secretaria de Saúde Pública

Equípamentcs e Instalações .............• ~
Material Permanente .•..........••....

Atividade -

200.000
29.700
290.000
360.000

25.05.01.01.2.015

Remuneração de Serviços Pessoais.•....
Equipamentos e Instalações
.
Departamento de Administração

4.1.3.0'-:"
4.1.4.0 Atrvtdaãc 3.1.3.1 4.1.3.0 4.1.4.0 3.1.2.0 :L1.4.0 -

20.000

25.08.15.04.2.028
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AtIvidade -25.08.15.04.2.029
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.4.0 -- Encargos Diversos

.
.

70.000
5.000
30.000

.
.

16.000
40.000

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros .',' .....•

34.000

4.1.4.0 -- Material Permanente
Atividade -- 25.08.15.06.2.032
3.1. 4. O -- Encargos Di versos . .
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Atividade -- 25.08.15.08.2.034

'"

Atividade -- 25.08.15.08.2.035
a. 1.3.1 - Remuneraçàc de Serviços Pessoais, .....
Ati'idact. - 25.08.15.08.2.036
iL1.4 O -- Encargos Diversos . . •................

Atividade -- 25.08.1508.2.037
3.1.2.0 -- Material de Consumo
3.1.3.1 -- Remuneração de serviços Pessoais

.
.

3.1.4.0 - Encargos Diversos . . .....•...........
Atividade -- 25.08.15.08.2.038
3.1. 2. O - Materíal de Consumo
.
3.1.3.2 -- Outras Serviços de Terceiros
.
Projeto -- 25.08.15.10.1.008
3.1. 2. O -- Material de" Consumo .. ;
.
3.1.3.2 -- Outros Bervicos de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
25.09 -- Superintendência de Campanhas de Saú-

4.000
2.000
5.600
3.800
8.000

5.00,.
10.OO\.
2.501..
5.00.

de Públtca
Projeto - 25.09.15.01.1.009
4.3.1.1 -- Amorüaaeão da Divida Pública
02 -- Fundada Externa . .
' .
Prc;nyo -- 25.09.15.07.1.01G
3.1.3. 1 -- Remuneração de Serviços Pessoais .....•
Projeto -- 25.09.15.07 1.011
r
3.1.4.0 -- Encargos DIversos •..........•....••••
25. 10 -- Secretaria de Assistência Médica
Atividade - 25.10.15.01.2.039
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações ..••. : •....•
Atividade -- 25.10.15.01.2.040
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais •....•
4.1.3. O -- Equipamentos e Instalações ...........•
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
Atlvidade -- 25.10.15.01.2.041
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
Atividade -- 25.10.1503.2.042
3.1.3.2 - Outros gervíços de Terceiros
.
Projeto -- 25.10.15.06.1.012
4.1.1.0 -- Obras 'Públicas
.
1-"" -eto -- 25.10.15.06.1.013
4.1.4.0 -- Material Permanente
..
Projeto -- 25.10.15.06.\.014
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Es-

pecial . .
Atividade 3.1.2.0 -

.

25.10.15.06.2.044
Material de Consumo
~
.
3.~.1.0 -- Encargos Diversos ......•..•.•....••••
4. 1. 4. O -- Material Permanente . •
.
Atlvidade -- 25.10.15.06.2.045
:S.1. 2:. O -- Material de Consumo
.
3. I .3 .I -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 -Encargos Diversos ......•......••.....••
4.1:4.0 -- Material Permanente .••.••...•••..••.•

50.100
980.000
60.000
20.000
2.100
15.000
5.000
10.000
20.000
100.000
100.000
200.000
40.000
60.200
3.000
10.000
14.200
5.000
16.000

ATOS DO BpDER ExECUTIVO
25.11 projeto ~.1.3.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 -
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Delegacias Federais de Saúde
25.11.15.01 1.015
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
25.11.15.01.2.053
Encargos Diversos

.
.

69.400
32.800
20.000
4.340.000

TOTAL • . •

Art 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha. 2 de dezembro
República.

de 1971;

1509

da Independência e 83Q da

Ei,~iLIo G _ MÉDICI

Antonio Delj2tn Netto
E'. Rocha Lagôa
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N.O 69.645- -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em javor do Gabinete do Ministro.
o crédito suplementar de Cr$ 56.660,00, para retorço de dotação consignaeta no 'Uigente Orçamento.
.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttao 81, item III, da Constttuíção e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n Q 5.628, delÇl de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Gabinete do Ministro, o crédito suplementar de Cr$ 56.660,00 (cinqüenta
e seíe mil, seiscentos é sessenta cruzeírosj , para rerõrçc de dotação orçamentária consignada ao subanexo 22.00, a saber:

crs

22.00 -

l,QO

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

22.01 - Gabinete do Ministro
22.01.01.04.2.001 - Assessoria Ministerial
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
56.660
Art. 2.° Os recursos necessários .a execução dêste Decreto decorrerão
-íe anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00, a saber:

22.00 -

crs

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

22.u2 - Secretaria Geral
Atividade - 22.02.01.08.2.005
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
22.04 - Inspetoria Geral de Finanças
Atívídaue -

1,00

4.510

22.04.01.07.2.011

3.1.3.1 - Reruuneraçao de Serviços Pessoais
22.07 - Departamento de Administração

6.450

Atividade - 22.07.01. 01. 2.014
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 22.07.01.01.2.015

30.900

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

TOTAL

.

14.800

..

56.660
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Art. 3.° ãate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 150.0 da Independência e 83.0 da

Repubnca •

EMILIO G. MÊDIcr

Antônio

oetnm

Netto

Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.646 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de diversas Unidades,
O credito suplementar de Cr$ 1.292.500,00, para refõrço de· dotações constgnadas no vzgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n." 5.628, de L" de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de
diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de era 1.292.500,00 (um
milhão, duzentos e noventa e dois mil e quinhentos cruzeiros), para refôrço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.00 - MINISTl!:RlO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.02 - SECRETARIA-GERAL
15.02.09.02.2.013 - Levantamento e Divulgação da Estatística
Es1Ucacl::)!~a; e Cultural
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
20.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
122.500
4.1.4.0 - Material Permanente
,
.
20.000
15.14 - Departamento de Administração
15.14 01.01.2.038 - Coordenação e Execução das Atividades
de Administração-Geral
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
780.000
15.15 - Departamento de Apoio
15.15.0911.2.052 - Organização de Bil:íliotecas Públicas no
Território Nacional
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
190.000
15,15.09.11.2.053 - Desenvolvimento dos Serviços Bibliotecários no País
3.2.7.9 - Diversas
.
60.000
15.15.09.12.2.057 - Publicação e Divulgação de Informações
Técnicas
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
100.000
TOTAL

.

1.292.500'

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.00 - MINISTl!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 15.01.01.04.2.001
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
80.000
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
100.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
300.000
Atividade - 15.01.01.04.2.002
3.1.3.2 - Outros Serviços -de Terceiros ....•....•
350.000

29,

ATOS DO PPDER ExEcUTIVO
15.02 -

Atividade 3.1.3.1 -

Atividade -

Secretaria-Geral
15.02.01.07.2.003

Remuneração de Serviços Pessoais .....
15.02.09.02.2.011

.

3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 -

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

.
.
.

1'.000
25.000
10.000

3.1. 2. O
3.1.3.2
3.1.4.0
15.22

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Departamento de Ensino Fundamental

13.800
95.200
3.500

Atividade -

Atividade 3.2.1.0 -

'

2,0.000

15.02.09.02.2.012

15.22.09.04.2.169

Subvenções Sociais
TOTAL

.

50.000

..

1.292.500

Art. 3.° 1tste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83. 0 da
n.cpllblica.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dettim. Netto
Jarbas G. Passarinho
JOão Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N9 69.647 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recursos sob SuperVisão do
Mmtstéiio do Planejamento e cooraenaçoo Geral o crédito suplementar
no valor de Cr$ 3.800.000,00. para retorço de dotação consignada no
vigente Orçamento.

O ~ 'residente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da
Lei n9 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art,. 19 Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da UniãO, Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
o orédtco suplementar no valor de Cr$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentas mil cruzeiros>, para refôrço de dotação orçamentária a saber:
28.00 2l::l.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNlAO

22.00 22.08 -

MINIS'I'f:RIO DAS MINAS E ENERGIA

crs

1.00

Recursos sob Supervásào do Ministério ao
Planejamento e Coordenação Geral
21:1.02.18.00.1.023 - Financiamento de Atividades e Projetos
Prícrítàríos
4.1 .2. O - serviços em Regime de Programação Especial . . . .
,
3.800.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial oe dotações orçamentárias consignadas no Vigente Orçamento ao Subanexo ?.::l.OO a saber:

o-s 1,00

Atividade 3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 -

Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
22.08.10.01.2.016

Outros Serviços de Terceiros .......•...
Equipamentos e Instalações
'"
Material Permanente ..............•...

100.000
1.200.000
100.000
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FTojeto -- 22.0a.14.04.1.02n
J.l.::l.O - Material de Consumo
,_
.
:1.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.

4.1.40 -- Material Permanente

.

700.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Projeto -- 22.08.14 04.1.02'1
4. 1 . 2. O -- Serviços em Regime de Programação Es-

pecial

..

'lotaI.

.

.
0.00'0

••••••

0.0

••••

••••

900.000
3.800.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite .nnuor
ioao Paulo cos Reis vezzosc

-DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

DECRETO N"'69-. 648 -

Abre -io Mmistério do Trabalho e Previdência Social, em favor de diversas
Unuuuiee. o crédito supíem.entar de Crg 1.427.400,00, para retorço de
dowro -s eonsiçnaaae no ngente Orçamento.

O Presidente da República, usando da abrtbuíçào que lhe confere o artigo In, item IH, da Conatrtuíçâo. e da autorização contida no artigo 6'" da
Lei nv 5.628, de 1'" de dezembro de 1970, decreta:
19 Píca aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social,
.
em favor oe diversas Unidades o crédito suplementar no valor de
Crê 1.421.400,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos
cruzeiros) para refõrço de dotações orçamentárias consignadas a-o subanexo ~ti OÜ a saber:
20.UO -

MINISTÉH.IO DO TRABALHO E PREVIDEN r-IA SOCIAL

26.02 -

Secretaria-Gerai
Subvenção e Auxílio à Pundaçàc de Assistencia ao Garimpeiro

26.0:L03.04.2.005 3.2.1.0
26.05
26.05.01.0'(,1.006
4.1.3.0
4.1.4.0

-

26.06 2f5.06.08.09.2.010 -

g,L L 1 02 26.10 26.1O.U3.05.2.019 -

Subvenções SOClaiS ..

.................•

Inspetoria-Geral de Finanças
Reeqtnpamento da Inspetoria
Equipamentos e Instalações ...........•
Material Permanente. .
Drvísão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à segurança Nacional
Pessoal crvn
Despesas Variáveis . .
Departamento Nacional do Trabalho
Coordenação e Fiscalizaçâo das Normas
de Proteção ao Trabalho e Atividades

1.208.000
6.900
6.600

60.000

Síndícars

26.11.03.01.2.02lJ -

Pessoal CIVil
Despesas Variáveis . .
Departamento Nacional do Salário
Coordenação e Orientação da Política Sa-

3.1.1.1 C2 -

Pessoal Cívll
Despesas Variáveis . ...................•

3.1.1.1 -

02 25.11 -

50.000

Iartal

37.000
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26.14 -

2li.14.L13.U8 ..:,L030 -

Departamento Nacional de Previdência
SOCiaL
Supervisão e Fiscalízaçáo da Previdência
Socíai

3.1.1.1 U2 -

Pessoal civn
Despesas Variáveis ...................•
TOTAL

.

58.900
1.427.400

Art_ 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
ne anu-açào de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento
ao suoanexo 26.00, a saber;

c-s 1,00
26.00 -

M1NISTI:R10 DO TRABALHO E PREVIDENCJ.A 'SOCIAL

26.02 -

Secretaria-Gerai

anvmace -

26.02.f)3.0~.2.005

Auxílios para Obras Públicas
.
4. i$. 4. O - Auxílios para Equipamentos e Instalações
4.3.5 O - Auxílios para Material Permanente
.
4.:L6.0 - Auxílios para Inversões Financeíras
.
26.00 - Jnspetoria-Geraí de Finanças
At,iv1ctad(' - 26.05.01.07 2.009
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
~.1.3.2 Outros Serviços de Terceiros
.
:.l6.Ué - Divisao de Segurança e Informações
4.3.3.0 -

auviaace 3.1.1.1 UI -

26.10 Atívtcade 3.1.1.1 -

01 ::l6.li -

Atrvioade 3.1 .3.2 26.14 Atívíuade -

:.i.l.l.l Gl -

83.000
290.000
285.000
550.000

2.000
11.500

26.06.08.09.2.010

Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
"
Departamento Nacional do Trabalho
26.10.03.05 2.019
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento Nacional do Salário
26.11.03.G1.2.020
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Previdência
Social
26.14.l.li$.08.2.030
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
TOTAL.

35.130

74.870

37.000

58.900
1.427.400

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 2 de dezembro de 1971; 150Q da Independência e a31? da
rnnepeocencia.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Antônio Delfim Netto
Julio Barata

ioao Paulo dos Reis Venoso

ATOS .00 PODER EXECUTIVO
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DECRETO NQ 69.649 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Marinha, em favor da. Secretaria Geral da Marinha.
o crédito suplementar de Cr$ 126.622.000,00, para retorço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autortsaçao contida no artigo 6'"

da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta;

Art. 1\1 Fica aberto ao Mírusterio da Marinha, em favor da Secretaria
Geral da Marinha, o crédito suplementar no valor de Cr$ 126.622.000,UO

(cento e vinte e seis milhões, seiscentos e vmte e dois mil cruzeiros), para
refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 21.00, a saber:

crs
21. 00
21.01
21.01.03.04.3.001
3.1.1.0
3.1.1.1

-

MINISTJ>RIO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Serviços Assistenciais da Armada
Pessoal
Pessoal Civil

01 - Vencimentos e vantagens Fixas
02 - Despesas Varíaveís

3.1.1.2 01 02 -

3.2.3.0 -

Pessoal Militar

vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas variáveis

1,00

.
.

375.000
1.465.000

.

4.150.000
15.000

.

Transferências de Asststencia e Previdência SOCIal

3.2.3.3 3.2.5. O 21.01.03.07.2.003 3.2.3.0 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 -

21.01.04.02.2.004 3.1.1.0
3.1.1.1
02
3.1.1. 2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3 3.2.5.0 21.01.08.03.2.006 3.1.1.0 3.1.1.1 Dl -

02 3.1.1.2 Dl -

02 3.2.3.0 -

3.2.3.3 3.2.5.0 21.01.08.06.2.007 3d.l.0 3.1.1.1 Dl -

Baíarío-Famuia
.
Contribuições de Previdência Social .. '
Pagamento de Inativos e Pensionistas
Transferências de Assistência e Previdência Social
Inativos
.
Pensionistas
.
Salàrro-Parmlía
.
Desenvolvimento de pesquisas Cientificas
e Tecnológicas
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Pamüía . . . .
.
Contribuições de prevtdencía Social
Especíarízaçãc e Apertetçoamento de
Pessoal
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas varíaveís
.
Transferências de Assistência e Previdência Social

Salarío-Famíüa . . . .

.

Contribuições de Previdência Social
.
Coordenaçao e Execução dos Serviços
Administrativos e Operativos
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

71.500
663.000

36.000.000
14.000.000
1.823.500

32.500
193.000
5.000
5.500
15.000

107.500
155.000
1.400.000
150.{)UU
150.000.
93.000

3.292.000

A'l'OS DO PODER

3.1.1.2
01
02
3.2.3.0

-

Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas........
Despesas Variáveis
Transferências de Assistência e Previdência Social

3.2.3.3 21.01.09.04.2.009 3.1.1.0 3.1.1.1 01 02 -

3.1.1.2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3 3.2.5.0 21.01.09.05.2,010 3.1.1.0 -

3.1.1.1 Dl -

02
3.1.1.2
01
02
3,2.3.0

-

3.2.3.3 3.2.5.0 21.01.09.06.2.011 3,1.1.0
3.1.1.1
01
02
3.1. 1. 2
01
02
3.2.3.0

ExECUTIVO

-

-

3,2.3.3 3.2.5.0 21.01.11 ,05.2.015 3..1. 1. O -

3.1.1.1
01
02
3 1.1.2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3
3.2.5.0
21.01.15.05.2.016
3.1.1.0
3,1.1.1
02
3.1.1.2
01
02

-

Balàrío-Famtüa . . .
Manutenção das Escolas de Aprendizes
de Marinheiros
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

Despesas Varíaveis

Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família . . .
Contribuições de Prevídencia Social
Ensino Médio Especializado
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas .. """
Despesas vanaveís
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
Despesas varíavcts
,....
Transferências de Assistência e Previdência Social
Baíárío-Famrlia . . .
Contribuições "de Prevídencía Social .•.
Formação de Oncíaís e Engenheiros
Navais
Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas ..... ,..
Despesas vartàvers ..... " .. , .. ,........
Pessoal Mili tar
Vencimentos e vantagens Fixas .".....
Despesas vartáveís ,
,
,....
Transferências de Asststencia e PreVIdência Bocraí
Salárío-Famíüa , . .
Contrtbuiçoes de PrevIC1enC13 Social .,'
Coordenação do Programa Habitacional
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas........
Despesas Variáveis
,""',.....
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens FIXas "',....
Despesas Varràvers
,.......
'I'ransferêncías de Assistência e Previdência Social

Salàrío-Famtüa . . .

Contribuições de Previdência Social
Manutenção da Rede Hospitalar
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
,....
Despesas Varráveís
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41.975.200
2.005.100
2.250.000

123.000
33Q. OUO

2.315.000
75.000
94.000
169.000

245.000
'LOOU

1.350.000
25.000
48.500

7.:mo

107.500
50.000
1.850.000
00.000
43.500

:n.oou
385.000
11.600
114.50ú
5.000
6.000
3.000

444,500
4.350.000
50.ooU

300
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3.2.3.0 3.2.3.3
3.2.5.0
21.01.16.06.2.017
3.1.1.0
3.1.1.1

-

01 02 3 . 1 . 1. 2 -
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Transferências de Assistência e Previdência Social
Salárío-Pamüía . . .

172.500
.:lõ~.ouu

Contrtbuiçóes de Prevídencia Social
Manutenção da Navegação COsteira
Pessoal
Pessoal Civil

Venctmentos e vantagens Fixas

165.000

Despesas Variáveis
Pessoal Militar

96.500

01 -

Vencimentos e vantagens Fixas........

02 -

Despesas Varíaveís

2.575.000
250.000

3.2.3.0 -

Transferências de Assístêncla e Previ-

3.2.3.3 -

dência Social
Salárto-Famtlía

3.2.5.0 -

Contribuições de Prevídencía Social

0.0........

335.000

17.000

0.0

TOTAL

126.622. U02

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
21.00 21.01 -

Atividade 3:.1. 1. O 3.1.1.1 02 3.2.5.0 21.02 -

Atividade 3.2.3.0 3.2.3.1 28.0G 28.02 -

Projeto 3.2.6.0 -

MINISTERIO DA MARINHA
Becretarfa Geral da Marmha
21.01.08.06.2.007
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Prevídencia Social...
Tribunal Marltimo
21.02.01.01.2.018
Transferências de Asststêncía e Previdência Social
Inativos. . .
EN"::ARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Bupervtsao do Mimstérío do
Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024
Reserva de Contingência
~.
TüTAL

crs

1.00

2.269.000
900.000

75.000

12:L378.00U

126.622.000

Art. 3Q üste Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçao,
revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
República.
EMtLIO G. MÊDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antomo Delfim Netto
Joao Paulo dos Rezs Velloso

- -DE2 DE DEZEMBRO DE 1971

DECRETO N9 69.650 -

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito
supllf:mentar de Cr$ 25.000,00, para retorço de dozecoes consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrt ouíçao que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constítutçao, e da autortzaçao contada no artago 6'"
da IJ€l nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Münstérío da Fazenda, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco,
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mil cruzeIros), para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 17.00, a saber:
17.00 -

17.01
17.01.01.04.2.002
3.2.5.0
4.1.4.0

crs

MINISnRIO DA FAZENDA

- Gabinete do Ministro
- Regularização de Preços
- Coxtríbuíçôes de Previdência Social
- Material Permanente
TOTAL

1,00

.
.

5.000
20.000

.

25.000

Art. 21,' Os recursos necessaríos à execução deste .Decreto decorrerao
de anulação parcial de dotações orçamentartas consignadas no vigente
orçamento ao subanexo 17.00, a saber:
í7.00 -

crs

MINISnRIQ DA FAZENDA

1,00

17.01 - Gabinete do Mínistro
17.01.01.04.2.002 - Regutarrzaçâo de Preços
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
25.000
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçao,
revogadas as dtsposíções em contra~i.9.
Brasüía, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
RepúblIca.
EMÍLIO G.

MtDIC]

Antonw Delfim Netto
J0ltO Paulo dos Rets veUoso

DECRETO NY 69.651 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Minteterto da Indústria e do Comercio, em favor do Departamento
de Admimstraçao, o credito suplementar de cr$ 301.000,00, para retórço
ae eczcçoes constqnadas no Vigente Orçamento.

() Presidente da República, usando da atribuíçao que lhe confere o
artigo 81, Item 111, aa Constttuiçao, e da autortzaçao contida no artigo 6'1
da LRI nv 5.ti2li, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínísténo da Industrta e do COmércio, em favor
do Departamento de Admímstraçao, o credito suplementar no valor de
CrS 301.000,00 (trezentos e hum mil cruzeiros), para retorço de dotações
orçamentartas consignadas ao subanexo 18.00, a saber:
18.00 -

MINISnRIQ DA INDUSTRIA E
COMERCIO

DO

o-s

1,00

18.08 - Departamento de Admrmstraçao
18.08.01.01.2.015 - Coordenação dos Serviços de Admimstraçào

3.1.3.2
3.1.5.0
3.2.7.6
4.1.3.0
4.1.4.0

-

Outros Serviços de 'I'erceiros
Despesas de Exercícios Anteriores
Pessoas
Equipamentos e Instataçôes
Material Permanente

.
.
.
.
.

58.000
50.000
..000
90.000
100.000

TOTAL

.

.01.000

::su2

ATOS

D'J
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Art. 2'? Os recursos necessaríos à execução dêste Decreto decorrerão
de anutaçào parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 18.00, saber:
18.00 -

MINISTJ'RIO DA
COMJ'RCIO

INDUSTRIA E

DO

18.08 - Departamento de Administração
Projeto - 18.08.01.01.1.002
.
3. 1. 2. O - Material de Consumo
4.1.ó.0 - Equipamentos e Instaíaçoes
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Projeto - HLOl:LOl.01.1.003
4.1.1.0 - Obras Publicas
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instaíaçoes
, .. " ..
4.1.4.0 - Material Permanente .............•.....
Projeto - 18.08,01.01.1.005
4.1.3;.0 - EquIpamentos e Instalações
.
TOTAL

.

crs 1,00

30.000

30.000
::l0.000
100.000
40.000

10.000
55.000

ó01.000

Art. ,3'? zste Decreto entrará, ep1 vigor na data de sua pubncaçao,
revogadas as disposições em contrário.
B resma, 2 de dezembro -de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

AntOmo Dettim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Joao Pauto dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.652 --

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
7.'J. Região, o crédito suplementar de Cr$ 330.300,00, para reiôrço de dOw
tações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n." 5.628, de 1.0 oe dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 7.'" Região, o crédito suplementar no valor de Cr$ ..
330.300,00 (trezentos e trinta mil e trezentos cruzeiros), para rerõrco de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 08.00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.08 -

Tribunal Regional do Trabalho da 7.'" Regfão

08.08.01.06.1.021 -- Reequlpamento do Tribunal Regional do
Trabalho e Juntas da 7.'" Região
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente ..................•
TOTAL

,.

250.300
80.000
330.300

Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 08.00, a saber:
Cr$ 1,00

08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.08 -

Tribunal Regional do Trabalho da 7.'" Re-

gfâc

Projeto -- 08.08.01.06.1,020
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

.

330.300

AIros

DO
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Art. 3.° 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
Rer-ública.
EMiLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaza
Anioruo Detttm: Netto
JOâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.653 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Mtnistêrio aa EducaçôA; e Cultura, em iooor de diversas Unidades,
o credito suplementar de Cr$ '258.400,00, para retôrçc de dotações coasunuuias no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n." 5.628, de L° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 258.400,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINIST"'RlO" DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.10 - Conselho Federal de Educação
15.10.09.01.2.030 - Coordenação e Fiscalização das Atividades do Ensino
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
40.700
4.1.3. O ~ Equipamentos e Instalações
.
43.700
4.1.4.0 - Material Permanente
.
6.000
15.21 - Departamento de Educação Complemen-

tar

Serviços c~e Assistência a Surdos
outros Serviços de Terceiros
.
Diversas
.
Assistência e Supervisão ao Ensino de
Cegos e Amblíopes
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.16 - Departamenso de Assuntos Culturais
15.l6.09.11.2.082 - Desenvolvimento da Campanha de Defesa. do Folclore Brasileiro
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

15.21-.09.07.2.1ô2
3.1.3.2
3.2.7.9
J5.21.09.07.2.163

-

TOTAL

: .•

34.760
42.840
50.000
21.400

15.000
258.400

Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'çamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1.00
15.00 - MINIST<:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.10 - Conselho Federal de Educação
Atividade - 15.10.09,04.2.031
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
5.000
Atividade - 15.10 09.05.2.032
3.1.2.0 - Material de Consumo
; .
6.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
10.000
Atívídade c-. 15.10.09.06.2.033
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
6.000
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
40.700
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
26.700

ATOS
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Departamento de Educação Complemen-

tar

15.21.09.07.2 162

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade - 15.21.09.07.2.163
o-o. o ••

0.0

3.1.4 O - Encargos Diversos
15.16 -

Atividade -

3.1.4.0 -

•••••••

••

41.600
36.000

.

71.400

.
0.0

'

Departamento de Assuntos Culturais
15.16.09.11.2.082

Encargos Diversos
TOTAL

15.000

o-o • • • • • •

, ..........•..............

258.400

Art. 3." aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1971;
Repúbtíca .

150." da Independência e 83." da

EMtLlo G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
saroae G. rae-arv.na
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9

69.654 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1971

Rettjica o Decreto n 9 69.296, de 27 de setembro de 1971, que dispõe eõbre
os cargos em comíssao e tunçõec çratitícaâae oo Departamento Neczcnal de Estradas de Rcaaçem .

O Presidente da Reputníoa, usando da atríbuíçào que lhe confere o
artigo 1::l1, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 .Fica retificado, na forma anaíxo, o Decreto nv 69.296, de 27
de setembro de 1971, que dispõe sôbre os cargos em comissão e funções
gratificadas do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem:

No anexo ao Decreto rererído neste artigo, onde se lê:
Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos órgãos Executivos

"b>

Regionais:

Números de
Cargos ou
Funções

Denominação

, Subchefe Distrital
\ Secretário
\ Chefe de Estudos e Projetos

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

Símbolo

4-C
10-F
2-F

ATOS DO
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Leia-se:
"b) Cargos em Comissão e Funções Gratificadas dos órgãos Executivos
Regionais:
N1UmH'\' de
Cargos ou
Funções

I

I

Símbolo

Denominação

~_ _~.I

------c------

1

I::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11

\ Subchefe Distrital

11

I Secretário
1
I Assistente

11

4-C
lO-F

2-F

Chefe de servíço de Planejamento

l-F

11

Secretário

ll-F

11

Chefe de Seção deEstudos e
Projetos

2-F

1\1

I
I

.

I

.

_ _ _ _-'1

-'-

_

Art. 2'" Este Decreto entrará em vigor na data de-sua publicação, revogadas as díspostçoes em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de
República.

1971; 1509 da

Independência e 839 da

EMíLIO G. M:EDIcI

Mano Davzà Andreazza

DECRETO

N9

69.655 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministerio dos Transportes, em taaxw da Secretaria Geral - Enticcces SuphviSWna'1,Q-S Ó ereeuo suplementar de Cr$ 4.311.000.00 para
reforço de dotações ooneumuaae no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atrtnutçào que lhe contere o
artigo 81, item IIl. da Constttuíção, e da autortzaçao contida no artigo 6 9
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art . 1li Fica aberto ao Minístérto dos Transportes, em tavor da Seereta-ra Geral -- Entidades Supervisionadas, r) credito suplementar no valor
de Cr$ 4.311.000,00 (quatro rmlhóes. trezentos e onze mil cruzetrosr , para
retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
crs 1,00
MINISTl!:RIO DOS 'rRANSf'üRTES
27.00
Secretarra Gera! - Enuuades gupervt27.03
sionadas
Atividade a cargo -uo tjepartamento
27.03.03.07.2.005
(\o"('lOt' oi, d{· Estrada Ferro
3.2.7.2 - Entidades Pederais
04
InatIVOS
..
.
230.000
06 -

Saíarto-Famtüa . . . .

.

UI.OOO
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27.03 ..Hj.05.1.007 -

4.3.3.0 27.03.16.05.2.011
3.2. '1. 2 -

Projetes

a cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro
Auxilias para Obras Públicas
.
Atividades a Cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro

1.138.100

Entidades Federais

01 03 -

Pessoal . . . .
Outros Custeios

.
.

1.600.000

06 -

Balarto- Pamuta . . . .

.

lOU.OOU

07 -

Contrtbuiçoes de Prevtdenoía Social

4.3.4.0 4.3.5.0 -

'"

Auxilios para Equipamentos f> Instalaçóes
Auxntos para Material Permanente '"
TOTAL

.

9bl. ~UU

415.00U
220.UUO

lU.UUU
4.311.00Q

Art. 2~ Os recursos necessários à execuçao deste Decreto decorremo
de anutacão parcial de dotações orçamentàrras consignadas no vigente
Orçamento aos suba.nexos 27.00 e 28.00, a saber:
Cr$ 1,UU
27.00 27.03 -

Projeto -

a.2. rl.2

~

MINIST~RIO

DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral sionadas

Entadaoes Supervi-

27.0::5.16.05.1.007
Entaoaoes-Pederats

Outros custeios . .
.
ua - Diversas . . . .
.
4.a.ó.o - Auxuios para Material Permanente. '"
4.3.6.0 - Auxinos para Inversões Pínancetras ...
03 -

Atívtdade 3.2.7.2' 08 28.00 28.02 -

Projeto 3.2.6.0 -

177.600
l.iS2:.l.4ULI

10U.000
3:W.000

27.0::L16.05.2.011

Entidades Federais
Diversas . . . .

.

400.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob euoervtsao do Mmísterío
do Planejamento e Ooordenaçao Geral
28.0218.00.1.024

Reserva de Contíngêncla

.

1.991.0UO

TOTAL

.

4.an.000

Art. 39 O presente credito, no orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Ferro, obedecera a seguinte programação:
Cr$ 1,00
67.00 67.03 -

67.03.03.07.2.001
67.03.16.05.1.006
67.03.16.05.1.007
67.03.16.05.2.002

-

6703.16.05.1.009 67.0a.16.05.1.013 67.03.16.05.1.023 67.03.16.05.2.003 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Entidades Bupervrstonadas
Departamento NaCIonal de Estradas de
Ferro
a)
Suplementando
pagamento de Inativos
..
Jundiapeoa-Ríberrão Pires
.
Ponta Grossa-Engenheiro Bley
.
Supervisão e Ooorctenaçao das Construções Ferroviarras
.
b)
Cancelando
Roca Sanes-General Luz
.
Trecho Apucarana-Ponta Grossa (convênio com o Estado do parana»'
.
Encargos de Financiamentos
.
Subvenção ao Instituto
j'errovíárto de
Pesquisas 'I'écmco-tsconomicas
.

248.000
420.00(}

718.100
2.924.900

100.000
320.000
1.5UO .000
4UU.UOO
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Art. 4S1 11:ste Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlspostçbes em contrario.
Brastüa, 2 de dezembro de 1971; 150Sl da Independéncla e 83<:' da
RepliblIca.
EMILIO G. MÉDICI

Antonio Deüim: Netto
Mano Drunâ Anàreazza
jodo paulO aos Reis veUoso

DECRETO Nº 69.656 -

DE

2

DE DEZEMBRO

DE 1971

Abre ao Ministérw dos Transportes - Entidades Süpermstonaâae, em favor
ao Departamento Nacional ae Estradas de Ferro. o credito suplementar
ae Cr$ 9.700.000,00, para retorço de actoçoee coneumaaae no vigente
Orçamento.

o c'restdente da. Repúbhca. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item IIl, da Conetttutçao, e da autortzaçac contida no artigo 61,'
da Lei nv 5.628, de 1(,> de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1v Fica aberto ao Mimsterto dos Transportes - Entidades Supervrsionanas, em rever do Departamento Nacionar de Estradas de Ferro, o
credito suplementar de Ors 9.700.000.00 (nove mnnoes e setecentos mil cruzerros) , para reforço, de dotações "orçamentarras consignadas ao subanexo
6~(.00, a saber:
Cr$ 1,00
67.00 -

MINISTI':RIQ DOS TRANSPORTES

Enttdaues Supervísionadas
Departamento jqacionat de Estradas de
Ferro
- Trecho Pires do Río-Unertândía
.
- .jundrapeba-Rineirao PIres
.
- Oonstruçáo da Variante El<'SLT-Põrto
Itaqur . . . .
.
-- Construçac de Trecho 'I'eresina-Oítícíca

3.000.000
2.;-iOO.OOU

TOTAL ..................•..............

9.'700.000

67.03 6703.16.05.1.002
6703.16.05.1.006
67.03.16.05.1.010
6'7.03.16.05.1. 011

200.000
4.200.000

Art. 2Q OS recursos nccessanos à execução deste Decreto decorrerão
de a.mnacao parcial de dotações orçamentartas consignadas ao programa
de Trabalho do vigente orçamento ao subanexo 67.UU, a saber:
Cr$ 1,00
67.00 -

MINISTI':RlO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de
Ferro
Projete - 6 t. 03 . 16 . 0S. 1. 001
Projeto - 6'1.03.16.05.1.004
Projeto -- 67.03.16.05.1.U05
Projeto -- 67.03.16.05.1.009
67.03 -

r

TOTAL .•.•••...........................

3.600.000
4.500.000
l.UUO.OOO

600.000
9."100.000

Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua punüoaçao,
revogadas as dispostçoes em contrario.
Brasília, 2 de dezembro de U171; 1509 da Independência e 839 da.
República.
EMiLIQ G. MÉDICJ

Antonio Dettrm Netto
Mano Dmnâ AnetreazZa
João paUlo eos Reis velloso
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DECRETO NQ 69.657 DEZEMBRO

DE

DO

3

PODER

DE

DE 1971

Fira, os 'lJTeçOS minimos para jinanciamento ou aqutsiçâo de algadiio
em pLuma. amendoim, arroz, iari-

nna ee -manaioca ienac cnrassot.
mano e sorço, das Regiões Norte e
Nordeste para a eatro de 1972.

O Presidente da República usando
da a.tríbuíçao que lhe confere Q artigo
81, item 111 oa Donstatuiçac e de acôrd( com o disposto no oecreto-iei número 79, de 19 de dezembro de 1966,

decreta:
Art. 19 Fica assegurada ao algodão
em pluma amendoim, arroz. farinha

de mandioca. teijâo. gtrassot. milho

e eorgo. oas

f{.f'O"'i')p<::

'corr.e

2

Nordes-

te da safra de 1972 a garantia de preços mínimos de que trata o referido
Decreto-lei, atendidas as condições do
presente Decreto.
.§

19 Os preços mínimos básicos ex-

pressos nas tabelas anexas 3/l presente Decreto. segundo zonas Geo-Bconômlcas. são aquêles que deverão ser
efetivamente pagos aos produtores ou
suas cooperativas.
§ 29 Os preços mínimos básicos são
livres d-e quaisquer despesas adicio-·
nats, inclusive impostos e taxas.
§ 39 As Regiões Norte e Nordeste
Inciuem. para os efeitos dêste Decreto,
os Estados do Acre, Alagoas. AmaZOnas, Bahia Ceará, Maranhão. Pará,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do, Norte, Sergipe l' os Terratóríos do Amapá e Roraima.
I - Excetua-se das disposições dêste parágrafo, o Território de Rondônia tendo em vista sua mctusão nas
regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul,
conforme § 49 art. 10 do Decreto número 69.277, de 23.9.71.
Art. 29 As operações de financiamento e aquistçâo serão realizadas
com base nos preços mtnimos fixados
para os produtos relacionados no art.
19 nas seguintes condições:
1 - AlgOàão em Pluma - Arrôba
de 15 (quinze> quilos com fibras de
32 <trinta e doísj . a 34 t trtnta e que.troi minmetros,
tlpO 1 t três r ou
"Bom" conforme especíncacoes constantes do Decreto nv 43.427. de 2.6 de
março de 1958. ou outras equivalentes
que vierem a ser oficialmente estauelecídas, acondicionado em fardos «e

EXECUTIVO

densidade média a ser estipulada pela
Comissão de Financiamento da Produção;
n - Amendoim - Saco de 25 (vinte e cinco) quilos de amendoim. tipo 3
<três). subtipo "C". classe graúda,
contorme especificações constantes do
Decreto nv 590, de 6 de tevcreiro de
19'62, ou outras equivalentes que "vierem a ser oficialmente estabelecidas;
111 - ArrOz em Casca - Saco ce 50
(cinqüenta) quilos. de arroz em casca,
tipo 2 (dois) da classe oc g ráos médIOS conforme especificações constantes da Resolução nc 61, de 2::l de setembro de 1970, do Conseln« Nacional
uc. Comércio Exterior (CONCEXJ. ('U
outras equivalentes que vierem a ser
oficialmente eatabelecióas:
IV -

Far'lnha de liaanaioca -

Saco

de 50 tcinqüenta i quilos de tarmha
de mandioca do grupo industrial classe branca tipo 2 (oms). conforme e::;pecíficações constantes da Resolução
no 66, de 14 de maio de 1971, do Conselho Nacional do Comércio Exterior
(CONCEX). ou outras eqtnvaíentes
que vierem a ser oficialmente estabelecidas;
V - Fetião - Saco de 60 (sessenta)
quüos. dos Grupos 1 e H. abaixe relacionados,
conforme
especifícaçôes
constantes da Resoruçào no 4U. de 14
de novembro de 1968, do Conselho Naciona! do Comércio Exterior
.
(CONCEX). ou outras equivalentes
que vierem a ser ofícíalmente estabelecidas:
a)
s'eüâo Anão <comum) das classes preta e de côres, tipo 3 (três);
P) Feijão de Corda tmacaçar) das
ciasees vermelha e brancào, tipo ::s
(tres) .
VI - Girassol - Saco de 40 (quarenta) quilos de sementes de girassol,
tipo 2 (dois), conforme especincaçôes
constantes do Decreto nc 8.178. de 7
de novembro de 1941, ou outras equivalentes que vierem a ser oncialmente estabelecidas;
Vil - Milho - Saco de 60 (sessenta) quilos de milho dos grupos "SeM
mt-Duro" e "Mole" tipo 3 (três),
conforme especificações constantes
das Resoluções nv 36, de 22 ce agosto
de 1968 e nv 39, de 14 de novembro de
19-68, do Conselho Nacional do Comércio Exterior <CONCEX" ou outras equivalentes que vierem a ser
oficialmente estabelecidas;
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VIII - Sorçc - Saco de 60 (sessenta) quilos de sorgo granífero. classes
branca, amarela. vermelha e castanha.
tipo 2 (dois). conforme específicações
constantes do Decreto ne 69.279, de
23 de setembro de 1971 ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas;
Parágrafo úníco. Os níveis' de preços correspondentes aos demais grupos ou padrões, classes. tipos e subtipos não especificados neste artigo e,
também, aespécie e natureza de embalagem para os produtos objeto 00
presente Decreto, serão estabelecidos
em instruções a serem oarxadas pela
Comissão de Financiamento da Produção. observadas as mesmas condições fixadas neste Artigo para os tipos básicos.
Art. 3.9 As operações a que se refere o Art. 29 dêste Decreto serão realizadas de preferência com produto.
res ou suas cooperativas. podendo no
entanto. as de financiamento COm opção de venda, ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
§ 19 Para a extensão a terceiros das
referidas operações, será necessánc
que êstes comprovem ter pago aos
produtores preços nunca inferiores
aos mmlmos estabelecidos nas tabelas
anexas ao presente Decreto, ou nas
instruções da _Comissão de Pínanaíamenta da Produção a que se refere o
Parágrafo Único, Art. 29 dêste De-

creto.

§ 29 Os benefíciadores de algodão e
os fabricantes de farinha de mandioca poderão ser Incluídos entre os beneficiários das operações de financiamenta com opção de venda, desde que
comprovem ter pago aos produtores.
nc mínimo, os preços
estabelecidos
nas tabelas anexas ao presente Decreto, para o algodâo em caroço e raiz
d~ mandioca. segundo zonas seo-eeonormcas. Iívres de quaisquer despesas
auícíonaís, inclusive impostos e taxas.
Para (J a.godào em caroco serão também considerados os ágios e deságios
a serem fIxados pela Comissão de
Financiamento da Produção, a partir
(o tipo básico.

Art. 4 9 Os limites prazos E demais
condições de financiamento serão c.eterminados pela Comissão de Financiamento da Produção. que expedirá
as instruções necessárias à execução
dêste Decreto.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em VIgor na data de sua publicação no

Diãrio Oficial da União, revogadas as

disposições em consrano.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 3-12-71.

DECRETO N9 69.658 -

DE 3 DE

DEZEMBRO DE 1971

Autoriza a cessão de terreno ao Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuíçâc que lhe confere o artigo
81, item III da constituição e tendo
em vista os artigos 717 do Código Civil e 19 do Decreto-lei nv 178, de 16 de
fevereiro de 1987. decreta:
Art. 19 E' autorizada a cessão ao
Estado de Mato GI'OSSO de terreno de
propriedade da União, com a superfície aproximada de 7.320.000 m2 (sete
milhões, trezentos e vinte mn metros
quadrados), correspondente a uma
faixa de 122.000 m ccento e vtnte
e dois mil metros) de comprimento
por tiO m (sessenta metros) de largura, encravada nas áreas indígenas referidas no artigo 19, letra "c" do Decreto nv 63.368. de 8 de outubro de
1968 e artigo 19 do Decreto nv e4.860,
de 23 de julho de 1969, no munícípío
de Arlpuanâ, Estado de Mato Gross-o.
Art. 2(l O terreno a que se refere o
artigo anterior destina-se à construção
de trecho rcdovíárto, ngando a região
situada entre o Rio do oangue e Rio
Juruena a Salto de Dardanelos,
Art. 39 A presente cessão será formalizada mediante têrmo a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da Uniáo, com a i.iterve-uoncía da Fundação Nacional do índio
(FUNA!) para, na qualidade de gestora do patrimônio indígena convcncío,
nar nesse Instrumento as tndentzações
e demais obrigações que lhes serão
devidas pelo Estado de Mato Grosso
ou pelo seu Departamento de Estradas
de Rodagem. em decorrência da utilizaçào do terreno.
Art. 49 E' fixado o prazo de 2 tinos,
a contar da data da assinatura do têr-
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mo de cessão para que se concretize a
finalidade prevista' no artigo 211 dêste
Decreto, tornando-se nula 3 cessão,
sem direito a qualquer indenização,

inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em parte,
Vier a ser dada destinação diversa ou,
ainda. se houver inadimplemento de
clausula estipulada.
Art. 5-9 este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 69.659 -

DE

3 DE

DEZEMBRO DE 1971

Retifica o Decreto n Q 68.846, de 2 de
julho de 1971, relativo a aproieiiamenta de disponíveis no Departamento Nacional
de
Estradas de
Ferro.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o arttgo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o que consta do Processo
nc 5.233-71. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 1Q Fica retificado o Decreto número 68.84:/3, de 2 de julho de 1971,
publicado no Diário O jicial de 5 seguinte, para considerar que Oswarríc
Fortuna Pitanga foi aproveitado no
cargo de Guarda, código G L-203 .10. B.
do Quadro de Pessoal do Departamen.,
to Nacional de Estradas cc Ferro. em
vaga criada pelo Decreto nv 51. 674.
de 18 de janeiro de 1963. mantida pelo
Decreto nc 65.586, de 21 de outubro
de 1969 e não como constou daquele
ato.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as dispostçôeg em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
da Independência e 839 da
República.
150Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

EXECUTIVO

DECRETO NQ 69.660 -

DE 3 DE

DEZEMBRO DE 1971

Cria jumçôee gratijicadas no Quadro
de Pessoal do Ministerio dos Transportes, e dá outras providências,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo Bl,itens III e ViII, da Consntulçào, decreta:
Art. 19 Ficam criadas no Quadro de
Pessoal - Parte Permanen te - do
Ministério dos Transportes, e classificadas provisoriamente, as seguintes
funções gratificadas, destinadas aos
serviços do Departamento de Admímstraçâo do mesmo Ministério:
1 (Um) Encarregado da Administração do Prédio do Ministério dos Transportes, no Estado da Guanabara, símbolo 4-F; e 1 (Um) Encarregado de
Zeladoria e Portaria, da Aormnistraçâo do Edifício-sede do Mínistérío, em
Brasília, símbolo 6- F,
Parágrafo único. A função gratificada de Encarregado da Administraçâo do Prédio, no Estado da Guanabara, ficara automàtdcamente suprtrrüda quando ultimada a transferência dos órgãos de cúpula do- mesmo
Ministério para o Distrito Federal.
Art. 29 Ftca considerado extinto, e
suprimido quando vagar, o cargo de
provimento em comissão de Chefe de
Portaria do Departamento de Administração, símbolo 7-C, classificado
pelo Decreto no 51.594. de 21 de novembro de 1962.
Art. 31? O custeio das medidas de
que trata o presente Decreto continuará a ser -atendido pelos recursos
orçamentáríos próprios do Ministério
dos Transportes.
Art. 41? /tste Decreto entrará em vigor na data de sua pubdcaçâc revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 831? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO N° 69.661 ~ DE 3 DE
DEZEnTBRf' DE 1971
Redistribui cargo, <.:om o reepectioo
ocupante, para o Ministério da Saúde.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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Inspetor de Guardas, código
.
tígo 81, Item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto :10 artigo
GL-202.12, ocupado por Carlos Antu99 § 20, do Decreto-lei n- 200, de 25
nes, e um cargo de Escrevente-datilóde fevereiro de 1967, decreta:
grafo, código AF-204.7, ocupado por
Hélio Scudieri, integrantes do QuaArt. 10 Fica redistribuído para o
dro de Pessoal ~ Parte Permanente
Quadro de Pessoal - Parte Permado Ministério da Justiça, para c QuanE:r.te -- do Ministério da Saúde, 1
dro Especial da Agência Nacional.
(unl) cargo de Escrituraria, código ..
AF- 202 10. B, ocupado por Adamor MeArt. 20 A redistribuição de que trata
nezes da Silva, oriundo do Quadro de
êste decreto não homologa situação
Pessoal
Parte Permanente - do
que, em virtude de sindicância, tnqué'j'errttóríc Federal de Roraima, ma.irito administrativo ou revrsào .te entido o regime jurídico do servidor.
q.iadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária' às normas
Art. 20 A redistribuição de que traadministrativas em vigor.
ta êste Decreto não homologa situaArt. 30 Os ocupantes dos cargos ora
çãc
que, em .virtude de sindicância.
jnquértto admuustrativo ou revisão ce
redistrfbuídos continuarão a perceber
SE::US vencimentos p vantagens pelo Mienquadramento, venha a ser consídenistério da Justiça, até que o orçaraun n-Ia. ilegal ou contrária a norme nto da Agência Nacional consigne
mas administrativas em vigor.
os recursos necessários ao pagamento
Art. 3 0 O órgão de pessoal do Terdas despesas resultantes do cumpriritório Federal de Roraima remeterá "mente do disposto neste ato.
no prazo de 30 (trinta) dias, a contarArt. 40 O Ministério da Justiça reda. publicação dêste Decreto, ao ia
meterá à Agência Nacional, no prazo
MinJstér '() da Saúde, o assentamento
de 30 (trinta) dias a contar da pufuncional do servidor mencionado no
blicação dêste Decreto, os assentamenartigo :.Q.
tos funcionais dos servidores cqui
Art. 40 O ocupante do cargo ora
mencionados.
redistribuído continuará a perceber
Art. 50 ãste Decreto entrará em vipela dotação do órvâo de origem, até
gor na data da sua publicação, revoque o orçamento do
Ministério da
gadas as disposições em ccntrárfo.
Saúde consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa rcsulBrasília, 3 de dezembro de 1971;
tante do cumprimento dêste ato.
150.9 da Independência e 83.9 da
República.
Art. 50 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoEMÍLIO G. MÉDICI
gadas as disposições em contrário.
Alfredo Buzaid
João
Leitão de Abreu
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150.9 da Independência e 83.Q da
República.
DECRETO N° 69.663 - DE 3 DE
EMÍLIO G. MÉDICI
DEZEMBRO DE 1971
F. Rocha Lagôa
José Costa Cavalcanti
Retifica o Decreto n° 67.327, de 5 de
outubro de 1970, referente à redistribuição de oargos, com os reeDECRETO N° 69.662 - DE 3 DE
pectroos ocupantes, para o MinistéDEZEMBRO DE 1971
rac das Relaçàes Exteriores.
Redistribui, com os respectivos ocupanO Presidente da República, usando
tes, cargos do Ministério da Justidas atribuições que lhe confere o arça para a Agência Nacional, e dá
tigo 81, item IH, da Constituição, e
outras providências.
tendo em vista o que consta do processo n'' 5.433-71, do Departamento
o Presidente da República, usando
Administrativo do Pessoal Civil, dedas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IJI, da Constituição,
creta:
e tendo em vista o disposto no aruArt. 10 Fica retificado para Maníso 99, § 2'" do Decreto-lei nv 200,
pulante de Telégrafo.::ódigo .... ..
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
CT-210.10, o cargo ocupado por WilArt. 10 Ficam redístríbuídos, com os
son Fonseca, do Quadro de Pessoal
respectivos ocupantes, um cargo de
do ex-Departamento dos Correíca e
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Telégrafos, atual Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos do Ministerio das Comunicações. ~. edístrrbutdo
para o Quadro de Pessoal do Ministério das Relações
Exteriores peio
Decreto n.v 67.327. de 5 de .utubro
de 1970, publicado no Duino rstícuü
de 6 seguinte.
Art.

2°

~te

Decreto entrarã em

vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Brasília, 3 de dezembro
150" da Independência
República.
'

e

de 1971;
83" da

EMÍLIO G. MÉDICI

Mario Gibson Barboza
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 69.664 - DE 3
DEZEMBRO DE 1971
Redistríbui,

c o mos

DE

respectivos

ocu-pantes para o Quadro de Pessoal
- Parte Especial - das Secretarias
do Mmistérw público da união
junto à Justiça do Trabalho, cargos
ortginários do Extinto Lloyd nrassleiro - Patrimônio Nacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no aztigc
99, § 2° do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam redistribuídos, para
o Quadro de Pessoal - Parte Especial - das Sescretarias do Ministério
Público da União junto à Justiça do
Trabalho, os seguintes cargos integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério dos
Transportes, com os respectivos
ocupantes, originários do Extinto
Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional, mantido o regime jurídico e previdenciário - dos servidores:

O ticuü de Administração -

AF-201.12.A

Dante Palombo
Escriturário - AF - 202.8.A
Juracy Lagos do Amaral
Art. 2° O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Minlstérto Público da União junto à
Justiça do Trabalho, no prazo de 30

(trmta) dias, a contar da publicação
dêste Decreto, os assentamentos individuais dos servidores aqui mencionados.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação que em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 4° Os ocupantes dos cargos ma
redistribuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens Pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Ministério Público da União Junt-o a Justiça do Trabalho consigne os
recursos necessártos ao pagamento da
despesa resultante do cumprimento
dêste ato.
Art. 5° f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrái-ío
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzazd
Mário David Andreazza

DECRETO N° 69.665 - DE 3
DEZEMBRO DE 1971

DE

Autoriza a Companhia Fôrça e Luz
do Paraná a construir subestação e
linhas de transmissão e dá outras
providências.

o Presidente- da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e tendo
em vista o disposto no Art. 5° do Decreto-lei n'' 852, de 11 de novembro
de 1938 e de acôrdo com o artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto ns 35.851 de 16
de julho de 1954, decreta:
Art. 1" Fica autorízade a Companhia Fôrça e Luz do Paraná a construir a subestação de Rio Branco do
Sul, a linha de transmissão subestação de Rio Branco do Sul - Fábrica
de Cimento Itaú do Paraná S. A, e
o ramal que parte da linha de transmissão Campo Comprido - Fábrica
de Cimento Portland Rio Branco do
Sul e energíza a subestação de Rio
Branco do Sul, no Estado do Paraná.

ATOS DO ~DER. EXECUTIVO

Parágrafo único. A referida linha,
ramal e subestação se destinam a
ampliar o fornecimento de energia
elétrica ao município de Rio Branco
do Sul.
Art. 2° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subsequentea e seus regulamentos.
Art. 3° A concessionária concluirá
as obras no prazo fixado no despacho de aprovação dos projetos, executando-as de acôrdo com os mesmos,
com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
§ i- A inobservância do prazo fixado no despacho referido, no artigo
anterior sujeitará a concessionária
às penalidades previstas na legislaCão de energia elétrica em vigor e
seus regulamentos.
§ 2° O prazo mencionado neste 'artigo poderá ser prorrogado por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 4° Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de constitui..
ção de servidão admimstratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
como eixo cada uma das linhas de
transmissão a serem estabelecidas
conforme o artigo 1°, cujos projetos
e planta de situação n" BXSK 0445
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia ElétTica. no processo MME n" 706.187-71.
Art. 5° Fica autorizada. a Companhia Fôrça e Luz do Paraná a promover a constituição de servidão admin'stsatíva nas referidas áreas de terra. lia forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário. para a
passagem das linhas de transmissão
refer-idas no artigo I".
Art. 6° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Fôrça e Luz do Paraná. para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à emprêsa concessionária de praticar todos
os ates de construção, operação e manutenção das mencionadas Unhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
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o acesso à área da servidão "..t ravés
do prédio serviente. desde Que não
haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em consequêncía,
da prática, dentro das mesmas de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre êles, os
de erguer construções ou de fazer
plantações de elevado porte.
~ 2° A Companhia Fôrça e Luz do
Paraná poderá promover, em Juizo,
as medidas necessárfas à constituição
da servidão administrativa de caráter :
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941.
com as modificações introduzidas pela Lei n- 2.786, de 21 ele mate de
1956.
Art.. 7° :f::ste Decreto entrará em vigor na data da sua publicação rEVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECHETQ

N° 69.666 DE
DEZEMBRO DE 1971

Aprova a incorporação de
concessionária de serviços
gia elétrica, Companhia
Luz de Casa Branca, pela
nhia Paulista de Energia

3

DE

emprêsa
de enerFôrça e
CompaElétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constttuição combinado com o artigo 61 ~ 50 do Decreto-lei n'' 2,627, de 26 de setembro
de 1940, e artigo I'' do Decreto-lei n7,062, de 22 de novembro de 1944, combinado com o artigo 64 10 Decreto na 41,019 de 26 de fevereiro de
1957, alterado pelo Decreto nv 56.22~'.
de 30 de abril de 1965 e artigo 150 do
Código de Aguas, decreta:
Art. 1" Fica aprovada a tncorporaç ã o da
Companhia Fôrça e Luz de
Casa Branca à Companhia Paulista.
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de Energia Elétrica, com sede na. cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, procedida nas Assembléias Gerais Extraordinárias dessa sociedade,
realizadas em 9 de março de 1970 e
3 de abril de 1970, ficando. outrossim, aprovadas as conseqüentes mo-

dificações estatutárias

nelas previs-

tas, inclusive a elevação do capital
social da Companhia Paulista de
Energia Elétrica para Cr$
.
5.013.000,00 (cinco milhões e treze

mil cruzeiros).
ATt. 2" Ficam transferidos para a
Companhia Paulista de Energia Elé-

trica todos os direitos de exploração
de serviços públicos de energia elé-

trica de que "era titular a emprêsa incorporada, bem como o acervo vinculado a tais serviços.
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens 8 instalações transfecídos
não é reconhecido como tnvcstímento a remunerar, o qual será Iíxado
pelo Departamento
Nacional
de
Aguas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3° A Companhia Paulista de
Energia Elétrica deverá
apresentar
ao Departamento Nacional .te Águas
e Energia Elétrica, no' prazo de 120
(cento e vinte) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto a descrição completa das instalações operadas pela empresa, índtcaudo as características técnicas prtnctpats,
acompanhada da relação nas iocalidades servidas, por distritos e municípios.
Art.. 4° O Mímstro das Minas e
Energia, através de Portaria, díscrtminará os direitos de exploração
transferidos pelo Decreto, fixando a
zona de concessão da emprêsa incorporada e consolidando o seu regime
jurídico no que tange às concessões e
autorizações para serviços publicas de
energia elétrica.
Art. 5° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
da Independência e 83.° da
República.
15.°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nv 69.667 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971
Declara cessação da exploração de
serviços de enerqia elétrica âecorrente de manifesto, revoga Decretos, outorga concessão e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
nos termos do artigo 150 do Código de Aguas e art. 65, .letra "c",
do Decreto nc 41.019, de 26 de fevereiro de 1957,
Considerando que a Empresa Elétrica de Piedade S.A., titular da produçâo e distribuição de energia elétrica nos municípios de Piedade e
'I'apíraí, no Estado de São Paulo, pelo
manifesto de aproveitamento hidráulico processado no DAg 1093-35, e no
município de Piedade também pelo
Decreto no 21.870, de 26 de setembro
de 1946, está sendo incorporada pela
S. A. Indústrias Votorantim, através
do processo nv MME 702.191-70, alem
de não mais possuir condições capazes de assegurar Um serviço eondtzente com as necessidades energétícae dos citados municípios e que a
Emprêsa Elétrica de Piedade S. A.
desiste da concessão que detém para
os serviços públicos de energia elétrica, em ambos os munícíptos, em favor
da Centrais Elétricas de São Paulo
S.A. -

CESP;

Considerando, ainda, que os bens e
instalações pertencentes à Emprêsa
Elétrica de
Piedade S. A., foram
transferidos, por alienação e doação,
para o Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo, os quais foram, posteriormente,
transferidos pela autarquia para a
Centrais Elétricas de São Paulo S.A.
- CESP, excetuando-se aquêles bens
e instalações descritos .ia escr-t»
de COmpra e venda celebrada entre
o referido Departamento e a mmnrêsa
Elétrica de Piedade S. A., escritura
essa anexa ao processo no D1' '\EE 797,
de 1967 e que serão transferidos para
a S.A. Indústrias Votorantím para
seu uso exclusivo no município de
Piedade, Estado de São Paulo, decreta:
Art. 19 E' declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139, § 19 do
Código de Aguas, da exploração dos

ATOS

DO

P9DER

'serviços de energia elétrica nos municípios de Piedade e Tapu-aí, Estado
de São Paulo, de que era "tular a
Empresa Blétríca de Piedade S.A.,
por averbação de t- ... -vrcréncte. para
seu nome, do Manifesto de aproveitamento hidráulica apresentado no
processo nv S.A. 1.093-35.
Art. 2'? Ficam revogados os Decretos nv 15.475, de 5 de maio de 1944
e nv 21.870, de 26 de setembro de
1M6, tendo o primeiro autorizado a
Emprêsg Elétrica de Piedade S. A. a
funcionar como emprêsa de energia
elétrica e o segundo, que outorgou à
referida emprêsa concessão para realizar o aproveitamento da energia.
'hidráulica de um desnível do rio Piranora, situado no local denominado
<Poço Fundo", distrito e municipio
de Piedade. Estado de São Paulo, destinado à produção e distribuição de.
'energia elétrica na citado munícípíó .
Art. 3Q E' outorgada à Centrais
Elétricas de São Paulo S.A. - CESP,
concessão para transmitir e distribuir
energia elétrica nos municípios de
Piedade e Tapirai, Estado de Sã,Q
Paulo, ficando autorizada a estabelecer os sistemas de transmissão e dletrlbtncâo constantes dos
projetos
aprovados no processo nc DNAEE 797,
de 1967, e obrigada a executar as
obras de acôrco com os mesmos.
Art. 4'" .AJ concessão de que trata
'O artigo anterior é outorgada pelo
prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 59 A concessionária fica obri'gade a cumprir o disposto no Código
de Águas leis subseqüentes e seus
'regulamentoa.
Art. 69 Findo o prazo de concessão,
"os bens e instalações que, no momento, existirem em funcão exclusiva dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 79 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo, até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. go A Centrais Elétricas de São
Paulo S.A. - CESP deverá, obriga-

EXECUTIVO
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tõriamente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir da data da
publícacão dêsta Decreto, apresentar
ao Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia, a documentação
completa que transferiu do Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de SM Paulo para a empresa, os bens e instalações que roram por aquela autarquia adquiridos
da Emprêsa Elétrica de Piedade S.A.
Parágrafo único.
A inobservância
da exigência feita neste artigo, dentro
do prazo determinado. sujeitará a
c oncessionárra às penal' dades prevístas na legislação de energia elétrica
em vigor e seus regulamentos.
Art. 99 O presente Decreto entrará em vigor na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
I50g da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N" 69.668 DE
DEZEMBRO DE 1971

3

DE

Concede à Emprêsa de Desenvolvimento de Recursos Minerais .....
CODEMIN S. A. o direito de lavrar minério de níquel, no município de Niquelâruiía, Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI .da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n'' 227. de 28
de fevereiro de 1967 (CÓdIgo de MIneracãct, alterado pelo Decreto-lei número 318 de 14 de. março de 1967, decreta

Art. 1'" Fica outorgada à Emprêsa
de Desenvolvlmentr. de Recursos Minerais CUDEMIN S. A., concessão
para lavrar minério de níquel, em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Serra do ôco, distrito e
município de Níquelândía, Estado de
CTn):,>" '
área de duzent
p vinte
e cinco hectares (225ha), delimitada
por um retângulo, que tem um vértice a oitenta metros (80m), no rumo
verdadeiro de dois grB.US dezoito minutos nordeste (2°18'NE), da confluência dos córregos do B"riti~",l e »tres,
e os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver-

ais
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dadeíros: mil e quinhentos rn:L"OS
(j.50Ur
-orte (Nl; mil e quinhentos metros (1.50Gm), este (E); mil
e quinhentos metros (1.500m), sul (8);
rn.t e qumhentos metros (L500m), veste (W) Esta concessão é outorgada
Y

'

mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do

Códif!'

l'

\~""'pr;.j('ão.

além de outras

constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste de-

creto.

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número :11.726,
'19 de fevere't-i de 1951
e da Resoluç..o nv 3 de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia N"rle~r

Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União em cumprimento do disposto
no Decreto-u- n' 1.038, de 21 -dê outubro ele 19Fi9

Art. 39 Se o concessionárto não cumprir qualquer das obrigações que lhe
incumbem, a concessão para lavrar,
será declarada caduca ou nula, 0."3forma n(l<;;; artigos 65 e 66 do Código
d- Mineração.
Art. 4° As pr-r-rtedades vizinhas €-5tão suj eítas às servidões de solo e subsolo para .fins '" lavra, na ' -ma 10
artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto, que será transcrito no livro C ~ Registro d
Decretos de Lavra n0 Den",rbmento NJ'l.,cional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Revogam-se as disposições
em contrário'
Brasília, 3 .íe dezembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

A ntônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 69.669 -

DE 3 DE

DEZEMBRO DE 1971
Concede à Empresa de Desenvolvimento de Recursos Minerais Cortemin S. A. o direito de lacrar minerio de niqu.-;·l. no mUn7.cipio de Niquelàndia, Estado de Goiás,

da

o

Presidente da República, usando
atribuíçào que lhe confere o

artigo 81, item IH, da Constituição,.
nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 19-67 (Código de Mineraçào) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. I'? Fica outorgada a Empresa.
de Desenvolvimento de Recursos Minerais Codemín S. A, concessão Para
lavrar minério de níquel, em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Morro da Fruta de Lôbo, distrito
e município de Niquelãndia, Estado
de Goiás, numa área de trezentos e
vinte e três hectares e noventa e dois
ares (323,92 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um Vértice a novecentos e oitenta metros
(980 m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta e cinco graus doze minutos.
sudeste (55'? 12' SE), do canto sul (S)
da casa de Honorato José Soares e 0S"
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e trinta e cinco
metros (435 m) , norte (N); duzentos
e trinta metros (230 m) , oeste (W);
oitocentos e setenta metros (870 mj ,
norte (N); duzentos e trmta metros
(230 m) , oeste (W); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 m) , norte
(N); quatrocentos e trinta e cinco
metros (435 m) , este (E); duzentos e
trín ta metros (230 m) , norte (N);
oitocentos e setenta metros (870 mi ,
este (E); duzentos e trinta metros
(230 m) , norte (N); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 m) , este
(E); quatrocentos e trinta e cinco
metros (435 m) , sul (S); duzentos e
trinta metros (230 m) , este (E); oitocentos e setenta metros (870 m) , sul
(8) ; duzentos e trinta metros (230 m) ,
este (E): quatrocentos e trinta e
cinco metros (435 m) , sul (8) ; quatrocentos e trinta e cinco metros (435 m: ~
oeste (W); duzentos e trinta metros
(230 mr , sul (8); oitocentos e setenta
metros (870 m) , oeste (W); duzentos
e trinta metros (230 m) , sul (8) ; l'Htrocentos e trinta e cinco metros
(435 m) , oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condições 20!1Stantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
decreto,
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução n Q 3 de 30 de abril de
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:1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto no
Decreto-lei n? 1.038, de 21 de outubro
.de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que" lhe
incumbem a concessão para lavrar,
sere declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estilo sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 58 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo, êste Decreto, que será
rranscrno no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departament-r
Nacional da Produção Mineral, do MI-,
nístérío das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de ;971;
150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias" Leite Júnior

DECRETO NQ 69.670 - DE 3
DEZEMBRQ DE 1971

DE

Concede à Empresa de Desenvolvimento rogo Recursos Minerais Codemin S. A. o direito de lavrar minério de níquel, no município de Niquetãnâic, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constdtuíção,
nos têrmos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta:

Art. 19 Fica outorgada à Emprêsa
de Desenvolvimento de Recursos Minerais Codemin S. A., concessão para
lavrar minério de níquel, em terrenos
.de sua propriedade no lugar denominado Serra do Buritizai ou Pedra Verde, distrito e município de Níquelândia, Estado de Goiás, numa área de
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trezentos hectares (300 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil metros (1. OOOm),
no rumo verdadeiro de vinte e nove
graus quarenta e oito minutos sudoeste (299 48' SW), da confluência dos
córregos Burttízal e Pires, e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos metros (400 mi , oeste
(W); quatrocentos metros (400 m) ,
sul (S); mil e cem metros (1.100 m) ,
oeste (W); dois mil metros (2.000 m) ,
norte (N); mil e cem metros (1.100
m) , este (E); quatrocentos metros
(400 mr , norte (N); quatrocentos metros (400 mi. este (E) ; dois mil metros
(2.000 m) , sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mmeraçâo, além
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.726, de
19 de fevereiro de 1963 e da Resoluçâo nv 3 de 30 de abril de 1965. da
Comissão Nacional' de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento 'do disposto
no Decreto-lei nc L038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que lhe
incumbem a concessão para lavrar
sera declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66 do código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. 116- turma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo êste Decreto que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral" do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150!? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N0 69.671 -

DE

3

PODER EXECUTIVO

DE

DEZEMBRO DE 1971

Concede à Emprêsa de Caolim Limi-

taeta o direito de lavrar caulim, no
mumcipio de Inhaúma, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçào que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neraçáoj , alterado

pelo Decreto-lei

nc 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:

Art. 19 Fica outorgada à emprêsa
de Caolim LImitada concessão para
lavrar caulím, em terrenos de Pl"Oprledade de João Luiz de Freitas, no

lugar denominado

Vargem da Ta-

pera, distrito e município de Inhaú-

ma, Estado de Minas Gerais, numa
área de quinze
hectares setenta e
seis ares e sessenta e três centíares
(15,7663 ha) , delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice
a seiscentos e cinco metros e vinte
centímetros (605,20 m) , no rumo verdadeiro de cmquenta graus cinquenta
e dois minutos sudeste (50'! 52' SE),
do canto sudeste (SE) da casa sede
da Fazenda Vargem da Tapera, e os
lados a partir dêsse vertice, os seguíntes compcímentos e rumos verdadeiros: quatorze metros (14 m) , este
(E); cínquenta e dois metros (52 mj ,
sul (8); quinze metros <15 m) , este
(E); cínquenta e dois metros (52 fi),
sul (S); quínze metros (15 m) , este
(E); cínquenta e cols metros (52 m) ,
(S); quinze metros (15 m) , este (E);
cínquenta e dois metros (52 mi , sul
(8); quinze metros t15 mj , este (E);
cínquenta e dois metros (52 m) , sul
(8); quinze metros (15 m) , este (E);
cinquenta e dois metros (52 m) , sul
(S); quinze metros (15 mj , este (E);
cinquenta e dois metros l52 m) , sul
(S); quinze metros (15 m) , este (E);
cinquenta e dois metros (52 m) , sul
(8);
dezesseis metros (16m), este
(E); vinte e oito metros (28 m) , sul
(S); sessenta e quatro metros (64 mi ,
este (E); vinte e oito metros (28 m) ,
norte (N); noventa e nove metros
(99 m) , este (E); vinte e oito metros
(28 mr, norte (N); cem metros (100
m) , este (E); noventa e cinco metros (95 mj , norte (N); cinqüenta e
cinco metros (55 m) , oeste (W); du-

zentos metros (200 m) , norte (N) ~
cínquenta e cinco metros (55 mr ,
oeste (W); cento e noventa e nove
metros (199 m.i , norte (N); cento.
e cinco metros (105 mj , oeste (w);
doze metros (12 m) , sul (8; quarenta e oito metros (48 mj , oeste
(w); treze metros (13 m) , sul (3);
quarenta e quatro metros (44 m) ,
oeste (W); doze metros (12 m) , sul
(8); quarenta e seis metros (46 m) ,
oeste (W); treze metros (13 mj, sul
(S); quarenta e cinco metros (45 m) ,
oeste (W); cmquenta e seis metros
(56 mj , sul (8); esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas e 51 do código de Mmeraçao,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão,
fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de ::'9 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O conocsstonárto fica oorlgado a recolher aos cofres públicos"
na forma da Lei, os tributos .revídos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1. 038, de 21
de outubro de 1969 ..
Art. 39 Se o concessionário não
cumpra; qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, .erá declarada caduca ou nula,
na forma dos arts. 65 e 66 do Código.
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do art. 59 do Código de Míneraçâo.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro rios;
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do,
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;.
150. 0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Di.as Leite Júnior

ATOS DO

DECRETO N° 69.672 DEZEMBRO

~ODER

DE 3 DE

DE 1971

DiSpõe
sôbre
a
trcneterencia da
execucão do Plano de Meuio-amentó da Alimentação e do. M a-neio do
Gado
Leiteiro para a
Associação Brasileira de Crésiuo e
Assistência Rural, e dá outras 1)1"0vidências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
1" do Decreto n- 58.382, de 10 de
maio de 1966, decreta:
Art. 10 O Plano de Melhoramento
da Alimentação e
do
Manejo do
Gado Leiteiro (PLAMAM). retormulado pelo Decreto n'' 58.597, de 10 de
junho de 1966, com vigência ate 31
de dezembro de 1971, passará a ser
executado, a partir de 10 de Janeirode 1972, pela Associação Brasüeíra
de
Crédito e Assistência Rural
(ABCAR) e entidades a ela rfltacas.
Art. 2 0 A ABCAR
submeterá à
aprovação do Ministro da Agncurtura até 15 de dezembro de J 971 v
projeto de reformulaçâo do PLAMAM
com vigência de quatro anos, li par":
tír de 10 de janeiro de 1972.
§ 10 O projeto a que se refere êste
artago visará, basicamente, à CO!itinuídade das atividades do
DECRETO NQ 69.673 -
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PLAMAM sob
a
responaabtllce de
técnica e administrativa da ABCA.R.
§ 2 0 'Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, serão alocacto- os recursos financeiros correspendentes. em rubrica especifica do
orçamento do Ministério
da Agrrcultura, para cada um dos exerctcios
de vigência do Plano.
Art 3" A fim de prover as despesas decorrentes de atividades para
assumir os encargos de que
trata.
êste Decreto, o Ministério da A~ri
cultura transferirá à Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR)
a totalidade <1)S recurso", orçamentários que venham a
ser consignados
no Orçamento da
União para atender ao
Plano de
Melhoramento da Alimentação E rio
Manejo do Gado Leiteiro (PLAMAM).
Art. 4° O Ministro da Agrteulrura baixará os atos complementa-es
que se fizerem necessários à execução
dêste Decreto.
Art. 5° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçãc 1 revogadas as disposíçôes em
contrario.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150. ~ da Independência e 13&:' da
República.
EMi:LIo G. MÉDICI

L. F.· Cirne Lima
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971

Al)re, em favor do Subanexo Bncarços Gerais da União - Recursos sob
Super'visd.o do Ministério do Planejamento e Coordenação Gerat, o
crédito suplementar de cr$ 2.005.916.000,00 para o fim que especttícà,

O Presidente da R-epública, usando da atribuição que lhe confere Q
a-tcgo 81, item IH, da Constiturçac e da autortzaçao contida no artigo 19
Q-:I Le- nv 5 750 de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. H' Fica aberto, em favor do Subanexo Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão d·J Mmisteno do Planejamento e Coordenaçao
Ge-a, o crédito suplementar no varor de Crs 2.0{)5.916.000,OO (dOIS bilhões,
Ch'{',C milhões novecentos e dezesseis mil cruzeírosi , para reforço de dotaçao
consignada no vigente orçamento. a saber:
crs 1,00
28.00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28 02
Recursos soe Supervisão do Ministério do
Planejamento e Ocordenaçao Geral
Provtsao para o Atenrnmento de zven2B 02.18.00.1.024
tuais jnsur« iencras em Dotaçoes Orçamentárias '-Í')~ poderes Legrsiativo, .Iudíciano e Execuuvo
. 2.005.916.000
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto provirão do
excesso de arrecadação previsto para o corrente eXerClCIQ em conformidade
con- o disposto no § 39 do artigo 43 da Lei nv .4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 39 sste Decreto entrara em vigor na data de sua pubncação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília

3 de

dezembro de

1971;

150Q da Independência e 83l? da

Repúbnca .
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO N° 69.674 DEZEMBRO D~ 1971

DE

3

DE

Prorroga, até 31 de dezembro de
1972, o prezo para aproveitamento

dos navios estrangeiros na cabotagem nactotuú,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 173 da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante, na
forma do disposto na alínea e do
artigo 5° do Decreto n" 48.180, de 10
de maio de 1960, autorizada a -ionceder, até 31 de dezembro de 1972,
permíssào para que os navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional, a fim de auxiliar. exc-lusivamente. no transporte entre cortes
nacionais,
de cargas' prigoriflcadas,
óleos VPftE't.:'l1S c' -nestíveis

~

ataner,

cargas líquidas para fins industriais
a granel, gás hquefeíto de petróleo
a granel, trigo nacional ensacado ou
a granel, durante o período da safra, e demais gêneros allmentícíos,
de P necessidade, no caso de necessidade pública.
Art. 2° As licenças para os carregamentos serão solicitadas, em cada
caso, a Superintendência
Nacional
da. Marinha Mercante. que somente
as concederá se a existência de cargas frigorificadas, óleos vegetais corr.estíveís a granel, cargas
'tquidas
para fins indust.naís a ct-anel. ?~S
liquefeito de petróleo a granel, trigo
nacional ensacacc ou a srener. OLlrantc o pertodc ela safra, e -tem» 1~
gêneros alimentícios, de lJ!. necessidade no caso de necessidade pública,
nos portos de embarc, ,f EXIgIr Y'rl1":i
o seu transporte o auxilio de navios
estrangeiros. e desde que as condi-

ções de embarque e desembarque
permitam operações normais.
Art. 3° Os navios estrangeiros obedecerão, obrtgatórtamenre as tabe'aa
ôe fretes e taxas acessórias esta belecidas para a cabotagem nacional.
Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor a par-tir de .. «e Janetro
de 1972, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 3 de dezembro de 1971;
1500 da Indepeucencía e 83" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Mario David A ndreazza

DECRETO

Nv 69.675 DE 3
DEZEMBRO DE 1971

DE

Redistribui, com os r e s 'j) e c t 1. vos
ocupantes, cargos do Quadro de Pessoal Extinto da Fundaçao
BrositCentral para o Quadro de Pes.<l)al
das Secretarias do Ministerio PÚblico Federal, e dá mtras 13t01iidências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIL, da Constttutcão. e
tendo em vista o disposto no artigo
3º da Lei no 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, decreta:
Art. 1º. Ficam redistrlbutdos, com
os respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal das Secretartas do 'Ministério Público Federal, os seguínres
cargos integrantes do Quadro de Pessoal Extinto da antiga Fundacáo Bntsil-Central. lotados nas Unidades da
Federação abaixo indicados:
a)
no Distrito Federal:
1 (um) cargo de Oficial de Aumínístracâo código AF-201 14. B, ocupado por Otacilio Martins Ferreíra..;
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0

....

0

00

..

00

00

Decreto de 1 de dezembro de 1971 - p",-li
C-TU
os respectivos ocupantes, cargos da extinta Comissão do
Vale do São Francisco, para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público

69.634 -

c.t.-";1-,Õ]1.

276
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Págs.
Federal, e dá outras providências -- Publicado no D. O. de
3 de dezembro de 1971

278

69.635 - Decreto de 2 de dezembro de 1971 - Abre à Justiça
Eleitoral, em favor de diversas
dito especial de Cr$
.
Cr$ 1.900.200,00, para o fim

Publicado no

D. O. de 3 de dezembro
1971

de
279

69.636 - Decreto de 2 de dezembro de 197J - Abre ao Mnistério da Educação e Cultura,

em favor do Departamento de
Assuntos Universitários - Ep.tidades Supervisionadas, o crê-

dito suplementar de ors .....
para refôrço de
dotação consigna-da no vigente
Orçamento Publicado no
D. O. de 3 de dezembro de
1971
230

1.549.600 00,

69.637 -- Decreto de 2 de dezembro de 1971 - Abre ao Poder
Leaíslativo, em favor do Senado
Federal, o crédito suplementar
de crs 2.900.00000, para refôrço de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado H" D. O. de 3 de dezembro
de 1971

Judiciário - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
em favor do Tribunal de Jus-

286

])ecreto de 2 de dez~m
bro de 1971 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor da
Secretaria-Geral - Entidades
Supervisionadas, o credito suplementar de crs 1.008.200,00,
para refôrço de dotações oonsignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 3
de dezembro de 1971
287

69.643 -

281

Decreto de 2 de dezembro de 1971 - Abre ao Mtniatério da Saúde em favor da Superintendência d-e Campanhas
de Saúde Pública, o crédito suplementar de crs 440.000.00.
para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento - P"hlic')d~ '>1'1 D.a. de 3
de dezembro de 1971 .... ..... 282
69.639 - Decreto de 2 de dezembro de 1971 - Abre ao Mínts;
tério da Aeronáutica o crédito
suplementar de Cr$
.
100.000 _000 00, para refôrço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O . de 3 de dezembro de
1971

2'84

Ol'O de 19 n - Ao.,e ao ivLnisteria das Comunicações, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 500.000,00, para 1'8fôrça de dotações consignadas
no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 3 de dezembro de 1971
285
69.6:42 - Decreto de 2 de dezembro de 19n - Abre à Justiça
do Trabalho em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
4~ Região o crédito suplementar
de Cr$ 320.900,0-0, para refôrço
de dotações consignadas no vigenta ulça.menw - .c-ubhcado
no D. O. de 3 de dezembro de

1971 ......................••..

69.638 -

69.640 - Decreto de 2 de dezembro de 19-71 - Alu-e ao Poder

tiça do Distrito Federal, o credito suplementar de Cr$ ...
53.000,':0, para rerôrço de dotações consignadas no vigente
Orçamento
Publicado no
D. O . de 3 de dezembro de
1971 . .
69.641 - Decreto de 2 de dezem-

unidades orçamentárias, o créque especifica -

Pàqs,

283

Decreto de 2 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Saúde, em favor de
diversas Unidades, o crédito
suplementar de Cr$
,
4.340.000,00, para rerõrco de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. U. de ;j e retmca.r.. no de
15 de dezembro de 1971 .....• 288

69.644 -

69.645 - ])ecreto de 2 de dezenl~
bro de 1971 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor do Gabinete do Mlnlatro,
o crédito suplementar de ....
Cr$ 5'3.660,00, para refôrço de
dotação consignada no vigente
Orçamento
Publicado no
D. O. de 3 de dezembro de
1971 . .•. .•..... .•..............•. 293

Afros

1 (um) cargo de Escriturário, código
AF-202. 8. A, ocupado por Btella Maria
Fontes Benítes;
1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7.A, ocupado por
Nicanor Bispo dos Santos;
b)
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no Estado de Goiás:

1 (um) cargo de Oficial de êdrm-

nístração, código AF-201.16.C, ocupado por Heríbertc. Copertdno da Silva;
2 (dois) cargos de Escrevente -Datnograro, código AF-204.7, ccupadoa
por José Gonçalves Mata e Manoel
Joaquim Nunes;
1 (um) cargo de Serviçal, código ..
GL-102.5.A, ocupado por Alda Cardoso de Oliveira;
c) no Estado de Mato Grosso:
1 (um) cargo de Oficial de Admi- nístraçâo, código AF-201.14 .B, ocupado por Miguel Inácio da Rocha;
1 (um) cargo de Escrituracío, código AF-202.10.B, ocupado por worrgang Dankmar Gunter;
~ (um) cargo de EscrlturarJo, codigo AF-202.8.A, ocupado por E<iiceJ
Dias Mllhomens;
1 (um) cargo de Serviçal, código..
GL-102.5.A, ocupado por Almerlnda
Ibíapmo da Silva.
Art. 29. O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admlnistrativo ou revisão de enquadramen00, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas edmmístrativas vigentes.
Art. 39. O órgão de pessoal da Superintendêncía do Desenvorvimentc
da Região Centro-Oeste, a que estão
vinculados os servidores que trata êste
Decreto, remeterá 3.() da Procuradoria Geral da República, no prazo ae
80 (trinta) dias, a contar da vígência dêste ato, os assentamentos individuais respectivos.
Art. 49. Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos contm.rarào a perceber os seus vencimentos e vantagens
pela Superintendência do Desenvotvtmento da Região Centro-Oeste, até
qu... o orçamento do Mlnlstérío PUblico Federal consigne os recursos necessárlos 3.() pagamento das despesas
resultantes do cumprimento deste
ato.

Art. 5Q. sste Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcant!

DECRETO N° 69.676 -:DEZEMBRO DE 1971

DE

3

DE

Redistribui cargo, com o reepectmo
ocupante, para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
e dá outras providências.

O presidente da República, usando
das atribuições que
lhe confere o
"artigo 81, item lI!. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 20 do Decreto-lei n" 200 de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído. para o
Quadro de Pessoal _ Parte Permanente - do Instituto Brastleirc de
Desenvolvimento Florestal, um cargo de Técnico de Admlnístração,
Código AF-601.2~-C, com o respeettAgra,
vo ocupante. LUIZ Roberto
integrante de iguais Quadro e Parte
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, mantido o regime iurtdico do servidor.
Art. 2° A redistribuição de que
trata êste
Decreto não homologa
situação que, em virtude de sfndicância, inquérito admlnístratívo ou
revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas VJgentes.
Art. 3° O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem até que o orçamento
do Instituto Brasileiro de Desenvclvimento Florestal consigne os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimenta dêste ato.
Art. 4° O órgão de
pessoal do
Departamento
Administrativo
dó
Pessoal Civil remeterá ao do lnstituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, no prazo de 30 t trmta t
dias, a contar da data da publícacãc
dêste Decreto, os assentamentos

322

ATOS DO PODER EXECUTIVO

funcionais
do servidor mencionado
no artigo :io •
Art. 5° &te Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 93." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N." 69.677 ~ DE 3 DE
DEZEMBRo DE 1971
Declara de utilidade pública o Centro
de Orientação e Contrôle de Excepcionais de Curitiba "COCEC", com
seue em Curitiba, Estado do Paraná.
O Presidente da República, "usando

da atribuição que lhe confere o artigo d1, item In, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo M. J. 55.288. de 1970, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pút.nca nos têrmos do artigo 19 da
Lei 91. de 28 de agõstL de 1935, combinado com o artdgc 19 do Regula-

mento aprovado peí« Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Centre de Oríentaçã e Contrôle de
Excepclonaía de Curitiba "COOOO",
cem seco em Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 29 :t:1ste Decreto entrará em
vigor na data de SUB publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
El\-ÚLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.678 - DE 3
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de âesapropriaçâo, áreas de terra
destinadas às obras dos reservatórios
de paraibuna. e Paraitinga, relativas
à 11). etapa de regularização do rio
Paraíba, no Estado de São Paulo.

O Pt eaídentc da República,' usando
da atrfbutçâo que lhe confere o ar-

tdgo 81. item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b" do Código de Aguas
e nc Decreto-lei nc 3.365, de 21 de
[unho de 1941, decreta:
Art. '.." Ficam declaradas de utdllda;
de públ'ca, para fim: de desaproprja;
çâo. diversas áreas de terra destina;
das à bacia de acumulação e necessá;
rias à execução das obras relativas à
1l). etapa de regularização do rio Pa~
raíoa, no Estado de São Paulo, Cuja
responsabilidade foi atribuída pelo De;
ereto nc 68.331, de 9 de març., de
1971, ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo.
Art 2 9 As diversas áreas de terra,
referidas no artigo anterior, compreendem aquelas constantes das plantas
AP-CAD 116:.': a 1192 aprovadas pelo
Diretor-Geral do Departamento Nacional ele Águas e Energia Elétrica,
conforme os projetos apresentados no
processo DNAE nv 974~66.
Art. 39 Fica autorizado o Departa;
mente' de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo a promover a
desauropriaçâa das referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. A declaração da
natureza urgente das desapropriações
de qu... trata o presente decreto, para
os efeit~ de art. 15 do Decreto-lei
nv 3·.31)5 de 21 de junho de 1941, modificado pele. Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956, será feita, a requerimento do Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo, por decreto do Govêmn do
Estado de Sâo Paulo.
Art. 49 As despesa, efetuadas com
a desapropriaçã., das áreas do reserva tório Paraíbuna - paraitínga se1'8.Q indenizada'
ao DAEE de São
Paulo pela Centrais Elétricas Brasileiras e.A. - ELE'TROBRAS, que,
para tal finalidade, utilizará os recursoe prcverrlentes da reserva global de
Reversão. referidos no artigo 49 § 49
da. Lei r-c 5.655, de 20 de maio de
1971. "ícandc de propriedade da União
as área.": indenizadas com os recursos previstos neste artigo.
Parágrafo único. A indenização a
que Se refere o presente artigo será
efetuar-a pela ELETROBRAS, na proporçãi..' da disponibilidade dos reCUrSOS
prevít.tcs no artigo e parágrafo citados.

Afros
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Are. 5 Q aste Decreto entrará em vigor na dak. da ,Sl;!R, publicação, . re~
vogadas as díspoaíçõez em contrárto.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150 0
da Independência
e 83Q da
Repúb~ica.

EMÍLIO G.
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DECRETO N.O 69.680 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971
Reajusta os limites das faixas de números de habitantes de que trata o
§ 29 do artigo 91 da Lei nQ5 .172, de
25 de outubro de 1966.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO NQ 69.679 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971
Autoriza a permuta dos terrenos que
menciona. situados em Brasília, no
Distrito Federal.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o (l.rti~Q_
81 item IIl. da Constituição e de acôrdo com o artigo 195 do Decrete-lei número 200, de 25 de fevereiro de 19'67,
alterado pelo de nv 900, de 29 de fevereiro de 19</39, decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrimônio oa Umao autorizado a promover
a permuta dos terrenos designaoos por
lotes nvs 80, 90, 660 5'70. 590 e 6{J0, do
bloco C. ao Setor de Abastecimento e
Armazenagem - SAA. com area total de 3.500.00 m2 (três mil e qumhentos metros quadrados), de propriedade da União pelos terrenos de igual
numeração e área, da Quac.ra 1, do
mesmo Setor, de propriedade (la Companhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, todos situados em Brasília, no Distrito Federal, de acôrdc com os e-lementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o nÚR
mero 404.070. de 19'71.
Art. 29 Os atos necessários à formalização da permuta a que se refere
êste decreto serão lavrados em livra
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 3'Q sate Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, :-evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de '.971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
o

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII. da Constituição. e tendo
em vista o disposto no artigo 91, § 4 9,:
da Lei nv 5.172, de 25 de outubro de
1966, na redação que lhe foi dada pelo
Ato Complementar nv 35, de 28 de fevereiro de 1967 decreta:
Art. 1Q OS limites das faixas de .números de habitantes, de que trata o
§ 29 do artigo 91 da Lei nv 5.172, de
25 de outubro de 1966. na rececâo alie
lhe foi dada pelo Ato Complementar
nv 35. de 28 de fevereiro de 1967, ficam reajustados como segue:
Categoria do Município, segu.ndo seu
número de habitantes - Coeficiente
a} Até 13.300. para. cada 2.660
ou fração excedente
(J,2
i» Acima de 13.300 até 39.900:
Pelos primeiros 13. aüü .....
1,0
Para cada 5.320 ou fração excedente, mais
_. . . . .
0,2
c) Acima de 39.900 até 79.800
Pelos primeiros 39. 9{J0 .....
2,0
Para cada 7.980 ou fraçâo excedente. mais
0,2
d) Acima de 79.800 até 133.000:
Pelos primeiros 79.800
3,0
Para cada 10.640 ou rraçêc
excedente, mais .
0,2
e) Acima de 133.000
4,0

Art. 29 ~te decreto entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1972, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 3 de dezembro de 1971;
1509 da
Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N.O 69.681 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971
Concede à emprêsa The
Uoca-Cola
Export Corporation autorização pa..ra
continuar a funcionar na Repu.blica
Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 81, item IH, da Constituição, e

nos têrmos do Decreto-lei n.v 2.627,

de 26 de setembro de 1940, decreta:

Art. 1.0 f: concedida à emprêsn The
Coca-Cola Export Corporatíon, que
tem como objetivo social o comércio
e a indústria de bebidas rerngerantes, com sede na cidade de Wilmington, Condado de New Castle, Estado
de Delaware, Estados Unidos da América autorizada a funcionar através
de Decretos Federais, o último dos
quais sob o

TI.O

68.893, de 8 de julho

de 1971, autorização para continuar
a funcionar no Brasil, com o capital
destinado às operações da filial brasileira

elevado de

Org 8.000.000,00

(oito milhões de cruzeiros) para ....
crs 22.652.042,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinqüenta e dois
m.il e quarenta e dois cruzeiros), consoante resolução adotada por sua Diretoria, em reunião realizada a _5-- de
maio de 1971, com o aproveitamento
de: a) valôres recebidos de outras
emprêsas das quais é acionista e cotista; b) transferência de investimento de emprêsa estrangeira sua
acionista; c) remessas recebidas do
exterior; d) incorporação através de
correção monetária do ativo imobilizado, nos têrmos da Lei n.« 4.357, de
16 de julho de 1964.
Art. 2.° A presente autorização é
complementada pelas cláusulas que a
este acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma emprêsa a cumprir integralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o assunto.
Art. 3.° í!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÊDICl

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N9 69.682 _

ua

~

DE.

1971
Veclara âe utilidaàe pública a Assoczcçdc Missão da Cruz, com sede
no E&tado da Guanabara.
DEZEMBRO DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tigo 81, item lII, da Constdtuíçâo e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. n? 13.338, de 1970, decreta:
Art. 19. E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1~ da
Leí nv 9:, de 28 de agôsto de 193f>,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
50.517, de 2 de maío de 1961, a Associação Míssào da Cruz, com sede
no Estado da Guanabara.
Art. 29. í!:ste Decreto entrara em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrártc.
Brastlía, 3 de dezembro de 1971;
t5{)9 da Independência 0 839 aa
República.
EMÍLIO G.

M:E:DICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N9 69.683 DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971

Concede autorização a-sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas operações no
Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 19 E' concedida autorização
The Tokio Marine and Fire Insurance Company Limited, com se de em
'I'óquío, Japão, autorizada a funcionar no Pais pelo Decreto número
46.236, de 17 de junho de 1959, para
aumentar o capital destinado às suas
operações de seguro no Brasil, de
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) para crs 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil cruzeiros),
mediante aproveitamento de parte da
Reserva de Correção Monetária do
Ativo Imobilizado, conforme delíberação de sua Diretoria, em reunião
de 27 de abril de 1971.
Art. 29 grste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
á

EMíLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

Afros

DECRETO

N.O 69.684 DE
DEZEMBRO DE 1971

DO

2

PODER

DE
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EXECUTIVO

O parágrafo único do ardo referido decreto passa a
ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. A recrassrücação a que se refere õste artigo
e seus efeitos financeiros vigoram
a partir de 21 de outubro de 1969.
salvo quanto aos provimentos e
readaptações posteriores."
Art. 39• nste Decreto entrara em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de dezembro de un1;
1509 da Independência e 831,\ da
República.
Art. 29.

tígo 19

Concede autorização a Sociedade seguradora estrangeira para aumentar o capital de suas cperacôes no
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 E' concedida autorização à
La Foncíêre Compagníe d'Assurances
et de Reassurances, 'I'ransports, Ineendíe. Accidents et Risques Divers,
com sede em Paeís, França, autorizada a funcionar no Pais pelo Decreto
TI.o 19.339, de 17 de setembro de 1930,
pari aumentar o capital destinado
às suas operações de seguro no Brasil
de ors 350.000,00 (trezentos e emqüenta mil cruzeiros) para Cr$ ...•_
1.000.000,00 (um milhão de cruzeírosr , conforme deliberado pelo Ocnselho de Administração, em 29 de junho de 1970.
ATt. 2.° âste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, 3 de dezembro de 1971;
150.° da Independêncía e 83. da
República.
EMÍLIO G. M:eDIcr
Q

Marcos Vinicius Pratint
de Moraes

DECRETO N9 69. 685 ~ DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1971
Retifica o Decreto n9 67. b09, r1e. 18
de novembro de 1970, que rectaesuicou os cargos de Revisor do Quaetro
Permanente, do Ministério da Agrii-o
cultura, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constrtmçãc e
tendo em vista o que consta dos Processos nos 5.405, de 1970, e 1. 017, de
1971, do Departamento Admínlstratívo
do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19. Fica retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento dos Revisores do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente, do Ministério da Agricultura, aprovado pelo Decreto nc
67.6ú9, de 18 de novembro de 1970.

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima.

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D.O. de 7-12-71.

DECRETO

N9

69.686 DE 1971

DE 3 DE

DEZEMBRO

Autoriza o funcionamento da Fa(.'UZ~
aaae de Educação do Pontifício lns~
tituto das Missões, em Assis, São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei r/'
5.540, de 28 de novembro de 1968, al..
terado pelo Decreto-lei "19 ~42. de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 2. 02~ de
1970 - CFE, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o runcícnamento da Faculdade de Educação
do Pontifício Instituto das Missões,
na cidade de Assis, Estado de São
Paulo.
Art. 211. :este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrúrío
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.o 69.687
DEZEMBRO DE 1971

DE

3

DO PODER

DE

Concede reconhecimento aos Cursos
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ministrados pela Faculâa.íe de
Ciências Médicas de Minas Gerais.

o

EXECUTIVO

Art. 29. ãste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
E:M:íLIO G.

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com O artigo 47 da LeI número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nú-

mero 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do Processo D.O 251.125-71, do Mínístérto da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 11: concedido reconhecimento aos Cursos de Fisioterapia e
Terapia
Ocupacional,
ministrados
pela Faculdade de Ciências Médicas

de Minas Gerais.
Art. 2Q 'aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83. 0 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICl

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.688 -

:;)E 3 DE

DEZEMBRO DE 1971

°

Autoriza
funcionamento da Faculdade de Medicina v eterínàna, 11i-antida pela Autarquia Educacional de
Uberlõsuiui - MG.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçao, de
acôrdo com o artigo 47 da -Leí nv .•
5-.540, de 28 de novembro de 1968, aiterado pelo Decreto-lei nc "42, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
O que consta do Processo no 262.344
de 1971 do Ministério da Educa.çâc e
Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o runctonamento da Faculdade de Medicina
Veterinária, mantida pela Autarquia
Educacional de Uberlândía, sedíada
na cidade de Uberlândia, no Estado
de Minas Gerais.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 69.689 -- DE

3

DE

DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Sem.,,·
nario São José ou Sem-inârio Aruuuiiocesamo de São José, com sede
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usanoe
da atribuição que lhe contere
ayttgo 81, item 111, da Conatituiçào e
atendendo ao que consta do Processo
M. J. nc 11.487, de 1971, decreta:
Art. 19. E' declarado de utdlídaue
pública, nos termos do artigo 19 da.
Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1f! do Regulamento aprovado pelo Decreto ne ..
50.517, de 2 de maio de 1961, o Se~
minárto São José, ou Bemlnanc Arquidiocesano de São José. com sede
no Estado da Guanabara.
Art. 29. ltste Decreto entrará em
VIgor na da ta de sua publicação, re 1/0gadas as disposições em contrário.
Braaílía, 3 de dezembro de 1971;
150'· da Independência e 839 da
R;epública.

°

EMÍLm G. MÉDICI

Alfredo

Buzaid

DECRETO N9 69.690 -

DE 3 DE

DEZEMBRO DE 1971

Redistribui, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério da Saude
para a Universidade Feâertü do Rio
Grande do Norte, e dá outras pro-vidências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. ~ 9. Fica redístribmdo, com a
respectiva ocupante, um cargo de Datilógrafo, código AF-503. 7.A, ocupado
por Carmen Reis Mafffolettl, integrante do Quadro de Pessoal - Par-

Afros DO

te Permanente, do Ministério da Saúde, para iguais Quadro e. Parte da
universidade Federal do RIO Grande
do Norte, mantido o regime jurídico
da servidora.
Art. 2Q •
A redistribuição de que
trata este Decreto não homologa situação que, em virtude de sincücâncía,
Inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a ser considerada nula. ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 39. A ocupante do cargo ora
redistribuido continuara a perceber
pelo
seus vencimentos e vantagens
órgão de origem, até que o orçamento
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas
jesultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4Q •
O Ministério da Saúde
remeterá, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste Decreto,
à Universidade Federal do Ríc Grande do Norte os assentamentos funcionais da servidora mencionada no artigo li?
Art. 5i?
:t!:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dlsposíçôes em contrário
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO

Nl) 69.691 DE
DEZEMBRO DE 1971

DE

no Quadro de r:essoal tio lV.Unisterio da Marinha, de servü],ora em
disponibilidade.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere a artigo 81, item lII, da Constituiçâo, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 6.177 de 1971, lia Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19. Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Auxiliar de EnIermagem. código P-1701.13.A, do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Marinha, de Dulcínéa Souza da Silva,
servidora em disponibilidade pertencente a idêntico Quadro do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, constante do
Decreto uc 68.679, de 25 de maio de
1971, publicado no Diário Oficial de
26 seguinte.
Art. 29 • &;te Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150? da Independência e 83? da
República.
MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

Jarbas G. Passarinho
F. Rocha Lagoa

N°

3

Terna sem efeito o aproneiuunettto,

EMíLIO" G.

MÉDICI

DECRETO
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69.602 -

DE 3 DE DEZEMBRO DE

1971

Altera o Decreto n" 61.456. de 4 de outubro de 1967, que aprovou o QuadTO único de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, e dá
outras prcouiências,

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 56
da Lei n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, combinado com o Decreto número
67.326. de 5 de outubro de 1970, decreta:
Art 1" Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto ns 61.456, de 4 de
outubro de 1967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade
Federa! de Santa. Catarina. para reestruturar cargo em comissão e funções
gratificadas a fim de ajustá-los à nova estrutura do seu órgão de pessoal,
a que se refere o artigo 2" dêstc Decreto.
Art. 2° A Divisão de Pessoal da. Universidade Federal de Santa Catarina, por fôrça da aplicação do artigo 5? do Decreto no 67.326, de 5 de outubro de 1970, que dispõe sóbrc a Sistema de Pessoal Civil da Administra-

Aros Da PODER EXECUTIVO
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ção Federal (SIPEC), fica transformada em Departamento do Pessoal, diretamente subordinado ao Reitor, integrado da Divisão de Legislação e
Contrôle de Cargos e Bmprêgos e da Divisão de Seleção e Aperfeiçoamen-

to.
Art. 3" Com o objetivo de integrar a Universidade no Sistema de Segurança e Informações, fica incluído no Quadro único de Pessoal da Autarquia um cargo em comissão. símbolo 5. C, de Chefe da Assessoria Especial
de segurança e Informações, para atender à Chefia do mencionado Siste-

ma.
Art. 4" O Departamento do Pessoal da Universidade apostilará os tí-

tulos dos fur-cionários abrangidos por êste Decreto.
Art. 5" 1l::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár-io.
Brasília. 3 de dezembro de 1971; 150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Possurnú:c

o

anexo mencionado no art. I" foi publicado no D. O. de 15-12-71.

DECRETO N° 69.693 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1971

Altera o Decreto n° 68.888, de 8 de julho de 1971, que reestruturou cargos
em comissão e junções gratijicadas integrantes do Quadro ünico de
Pessoal da Universidade Federal do Pará, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1" Fica retificado, na forma do anexo. D Decreto nv 68.888, de 8
de julho de 1971 qu, aprovou a reestruturação de cargos em comissão e
funções gratificadas integrantes do Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Pará, a fim de Incluir um cargo em comissão e funções
gratificadas, para atender ao funcionamento do Sistema de Segurança e
Informações, bem como de nevas unidades universitárias resultantes da
Reforma Administrativa. consubstanctada nos Decretos ns , 65.880, de 16
de dezembro de 1969 e 66.539. de 7 de maio de 1970.
Art. 2' O artigo 3° do Decreto n'' 68.888, de 8 de julho de 1971, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3° Em decorrência do disposto no artigo 20 da Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965, artigo 31 do Decreto-lei
n- 81, de 21 de dezembro de 1966 e artigo 3° do Decreto-lei número 1.121, de 31 de agóeto de 1970, fica retificado o Estatuto da Universidade para consignar que, além das atribuições estatutárias
e regimentais, compete, ainda, ao Vice-Reitor a coordenação e
contrôle adminístratavo da Universidade, sem prejuízo das demais
que vierem a ser delegadas. na forma do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967".
Art. 3" O Departamento do Pessoal da Universidade aposttlarâ os títulos dos funcionários abrangidos por êste Decreto.
Art 4° A despesa com a execução dêste Decreto será atendida com
os recursos próprios da Universidade Federal do Pará.

Afros DO PODER EXECUTIVO
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Art. 59 gste Decreto entrará em' vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 3 de dezembro de 1971; 1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passm'inhJ

o

anexo mencionado no art. 1'1 foi publicado no D.
DECRETO N°

69~. 694

DE 3 DE

DEZEMBRO DE

Q.

de 13,..12-71.

1971

Retifica o Decreto n° 60.986, de 11 de julho de 1967, que aprovou o Quadro trnico de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, e dá
outros providências.

o Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 item UI, da Constituição e tendo em vista o artigo 3° da Lei número 5.060, de 1 de julho de tsea, combinado com o disposto na Lei número 4.881-A. de 6 de dezembro de 1965, Estatuto do Magistério Superior,
decreta:
Art. 1° Fica re.ttrícado, na forma do anexo, o enquadramento de servidores abrangidos pelo Decreto n- se. 678. de 9 de junho de 1970, que alterou
o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, como ocupantes de cargos de Professor de Ensino Secundário, código EC507.19, para o fim de consignar-se o respectivo aproveitamento em cargos
de Professor Assistente. EC-503.20.
Parágrafo único. A presente retificação retroage a 5 de julho de 1966,
data da vigência da meneíonaôa Lei n" 5.060, do mesmo ano.
Art. 2" O órgão de Pessoal competente apostilará os titulas dos funcionários alcançados por êste Decreto ou os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 30 A retificação a que se refere êste Decreto não homologa situação que, em virtude de smdicâncía, devassa ou inquérito, venha ser declarada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 4'" .\ despesa com a execução do presente Decreto continuará sendo atendida pelas dotações orçamentárias próprias de Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. S" f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntaárto .
Brasília, 3 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MtllICI

Jarbas G. Passorímho

O anexo mencionado no art. 1" foi publicado no D. Q. de 15-12-71.

DECRETO N° 69.695 - DE 3 DE
Dij:ZEMBRO DE 1971
Retifica o Decreto n° 64.187, de 11
de março de 1969, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da unsversidade Federal do Pará, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtuíção,

e tendo em vista o disposto no artigo 56 da Lei n- 3.780, de 12 de julho
de 1960, secreta:
Art. lO Fica retificado, na forma
do anexo, o Decreto n« 64.187. de ]1
de março de 1969, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Pará, para corr!gir a estrutura das respectivas séries
de classes.
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Art. 2" O provimento dos cargrs
vagos fica condicionado à existência
de saldo na conta corrente da verba
de pessoal, atendidas as demais exi-

gências regulamentares em vigor.

Art. 4" àstc Decreto entrará em ví-

gOT na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
150" da Independência e 83" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Art. 3" A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade

Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. ::'9 foi

publicado no D. O. de 16-12-71.

Federal do Pará.
DECRETO N° 69.696 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1971

Dispõe sôbre o Quadm de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado H8E, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE, e dá, muras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20
da Lei n- 3.780. de 12 ele julho de 1960, decreta:
Art. Lfl Fica alterado, na forma do anexo I, que constitui parte integrante dêste Decreto, o Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do
Estada - HSE, di) Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado -- IPASE, aprovado pelo Decreto n'' 51.340, de '28 de outubro de
1961, para fundir, com a Parte Permanente, a Parte Especial de que trata
o Decreto n- 55.565. de 18 de janeiro de 1965, e corrigir a proporcionalidade
das respectivas séries de classes, na conformidade do que dispõe o artigo '20,
da LeI n° 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentada pelo Decreto número
48.921. de 8 de setembro de 1960.
Art 2.° A alteração a que se refere êste Decreto não acarretará aumento de despesa, ficando suprimidos. para tanto, na forma do anexo lI, os
cargos vagos integrantes das Partes Permanente e Especial do Quadro de
Pessoal do Hospitcj dos Servidores do Estado.
Art. 3" O provimento dos cargos vagos, constantes dos anexos, será
processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4" Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchi..~(:s pelos atuais ocupantes.
Art. 5° 1;;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em ccntrârlo ,
'
Brasília, 3 de dezembro
República.
EMÍI.IO G.

de 1971; 150.°

da Independência e

83.° da

:\fÉDrcr

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19, foi publicado no
DECRETO

NQ

69.697 .1971

DE

3

DE:

DEZEMBRO DE

Reconhece a Faculdade de Ciéncias
Econômicas e Administração ae
Ponta Grossa, Estado do Paranâ.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

D. O. de 17-12-71.

tigu 81,· item III, da Constituição, de
acõrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo ris 247.47'?
de 1971 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
E' concedido reconheciArt. r).
menta à Faculdade de Ciências Eco-

Afros no

~ODER

nómicas e Administração de Ponta
Grossa, mantida pela Fundação Universidade Estadual de Ponta Grossa,
no Estado do Paraná,
Art , 29 :este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1911;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 69.698 -

DE

3

DE

DEZEMBRO DE 1971

Reconhece o Curso de Aâmmístracao
da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade Católica de Campinas.

tlgo 81, item III, da Constttuíção, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n 9 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv CFE 1.583
de 1970, do Ministério da Ed'..1C2,ÇId.v e
Cultura, decreta:
Art. :9.
E' concedido reconhecimento ao Curso de Administração da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas da Universidade Católica de Campinas, com sede na cídade de Campinas, em São Paulo.
Art. 29. ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 3 de dezembro de 1971;
da Independência e 839 da
Repúb-lica.
1509

EMÍLIO G.

O Presidente da República, usando __
o ar-

da atribuição que lhe confere

DECRETO N9 69.699 -

331

EXEOUTIVO

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE 7 DE DEZEMBRO DE

1~71

...tere ao lJIznzstério dos Transportes, em taoor da Secretaria-Geral _ Ent'taades Sumervtsíonaaas, o credito suplementar de Cr$ 38.640.000,00,
para rctorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Vtce-Presldente da República, no exercício do cargo de Presidente da
Repúbüca, usanco da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da
Ocnstítuiçáo, e da autortzação contida no arbígo. 69 da Lei no 5.628, de
19 de dezembro de 1970. decreta:
Art. 1?

Fica. aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Se-

cretarta-Gerar -

Entidades

Supervisionadas, o crédito suplementar no

Cr$ 38.640.000,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta mil
cruaerrosi , para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subavaior

U~

nexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
27.00 -

MINISTERIC DOS TRANSPORTES

Entidades Supervísionadas
27.03.16.0b.J.005 - Projetos a cargo da Rêde Ferroviária
Federal S. A.
4.1,5.0 - Partactpação em Constituição ou Aumento
de Capital de Bmprêsas ou Entidades Industriaís e Agrícolas
.
27.03.16.05.].006 - Projetos a ca-rgo da Rêde Ferroviária
Federal S. A. (Cota-Parte do IULCLG)
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou Aumento
de Capital de Emprêsas Ou Entidades Industnaas e Agrícolas
.
27.03 -

Secretarla-Gera! -

TOTAL

.

10.000.000

28.040.000
38.640.000
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recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão

ao excesso ue arrecadação do Imposto único sôbre Lubrificantes e Com-

ousnvets Líquidos e Gasosos, conforme definido no § 39 do artigo 43 da Lei

r,'!

4.J:lD, ue

Ir;

de março de 1964.

3° O presente crédito, TI0 orçamento próprio da Rêde Ferroviária Federal S. A., obedecerá à seguinte programação:
Art

67.0D t:n-Ol S7.01.16.D~.1.OOl

--

c-s

1,00

MINISTBRIO DOS TRANSPORTES

Entacades Supervisionadas

Rede Ferroviária Federal S. A.
~eU1oramento

do Traçado

9.271.000
7.000.000

.

67.01.10 .Of>.1.002 - Construção da Variante de Cachoeira.; ..
b'; . 01. 15.05.1.004 -- construção da Variante
Santa Maria-

Oanabar..'o . .
67.01.10 05.1.007 -- Aparelhamento de
Terminais,
Desvios Estações e Armazéns
6'1.0L16 Qtl.1.010 - Material Rodante . .
.
o'I.01.15.U5.l.Ô13 - Investimentos Diversos . .

.
Pátios,
.

TOTAL

3.600.000

.

834.000
8.222.200
9.712.800

.

38.64D.OOO

.

Art. 4<) Est.e DEY'Te'io entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as uísposiçces em contrário .
.erastua, 7 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
l'{,p~ulJl1-ca

•

AO"G17STQ HAMANN RADEMJ\KER GRÜNEWALD

Ansômc Delfim Netto
M áno Da'1Jtd Andreazza

ioao Paulo dos Reis Velloso
DECRETO

N9 6~. 700

--

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Mlnlstério dos Transportes - Entidades Superviosionadas, em favor da Rêde Ferroviária Federal S. A .. c crédito suplementar de .....
cr$ 3 '123.200,00, para reforço de dotaçoes consignadas no vigente or-

çamento.
o Vice-Presidente da República. no exercício do cargo de Presidente da
Repuoüca, ,1SaUQO da atrrbuíçào que lhe confere o artigo 81, item lII, da
Constdtuíçao, e da autortzaçâo contida no artigo 69 da Lei nc 5.628. de

19 de dezembro de 1970. decreta:
An.. J.V Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades supervíaíonadas, em favor da Rede Ferroviária Federal S" A., o crédito supiementar ae Cr$ 3.723.200.00 (tre);, milhões, setecentos e vinte e três.
mn e uuzentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consígnacas ao sunanexo 67.00, a saber:
c-s 1,00
67.00 -

MINISTÉRIO DOS

67.01 -

Entidad.es Supervisionadas
Rede FerrOViárIa Federal S. A.
Material Rodante

t:i"l.ül. tb Ob.1.010 -

TOTAL

TRANSPORTES

.

3.723.200

3.723.200
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~":i;.'t.
2" Os recursos necessáncs à execução deste Decreto decorrerão
anuracac parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ac subanexo 67.00, a saber:

df

c-s
67.00 -

67.01 l:n.01.16.05.1.005 6'1.D1.1ti.U':'.1.012 -

MINISH;RIO DOS

1,00

TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Rede Ferroviária Federal S. A.
Remodeiaçào da Via Permanente
Oficinas, Depósitos e Postos

.

1.194.300

.

TOTAL

2.528.900
3.723.200

Art. 3° Este Decreto ez trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1971; 150" da Independência e 83" da
jcepunuca.

accosrc

HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD

AntõniCi Delfim Netto
Mo;:rto David Andreazza
João Paulo dos Reis vetzcso

DECRETO

N~ 6S. 701 -

DE·

7

DE DE3EMBRD DE

1971

AtJre ao Mmts!~rio das Minas e Energia, em lavor do Gabinete do Ministro,
o credite euatemensor de Cr$ 2.000.000,00, para retõrço de dotações
consunuuuu: no tnçetue orçamento.

a Vice-Presidente da Repúblíca. no exercício do cargo de Presidente da
.Reputuíca, usando da atrtbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da
Oonsttuíçao, (! ca autorização contida no artigo 69 da Lei nv 5.628, de
19 de uezembro de 1970, decreta:
Arr.. I'" Fica- aberto ao Míníatérío das Minas e Energia, em favor
do Gabinete do Mtnístro, o credito suplementar no valor de crs 2.000.000,00
(d01~ milhões di cruzeiros)
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2~.OO. a saber:
Cr$ 1,00
22.(1U -

MINTSTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

22.UI 22.01 .01.:H. 2.002 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Técnico-Especializado
ao qucleo Central do Ministerro - CotaParte do IUEE
3.1.J.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
22 UI. ULC9.1.0(;;) - Planos Especiais no Setor de EnergiaCota-Parte do IUEE
4.1.2.0 - Serviços em
Regime de Programação
Especial.
.
.
'rOTAL .

1.300.000

700.000
2.000.000
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Art. 2Q Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anuiaçao parcial de aotaçôes orçamentárias consignadas no vigente 01'çamentc ao sunanexo 22.00, a saber:

c-s

22.00 -

1,00

MINISTÉRIú DAS MINAS E ENERGIA

12 01 -- Gatnnte de Mínístro
Atividade -- 22.01.1001.2.003

::'.1.&.2 -- Outros Serviços de Terceiros
~roJeto -- 22.01.10.03.1.002
3.::'.3.2 -- Outros gervíços de Terceiros

.

700.000

.

1. 300 .000
2.000.000

TOTAL . .

Art. 3q E:ste Decreto entrará em Vigor na data de sua. publicação,
revogadas as uisposíções em contrário.
.erasnra, 7 de dezembro de 1971; 150g da Independência e 839 da

.aepuouca.

Atrcrrs'ro HAMANN RADEl\lI\KER GRÜNEWALD

Anunuo Delfim Netto
Antómo Dias Leite J-unior
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO NQ 69.702 --

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1971'

Abre ao Mm2stério da Educação e Cultura em favor de diversas Unidades,
o créauo suplementar de Cr$ 2.000.000,00, para retorço de dotações
cons2gnctaas no Vigente orçamento.

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente
da Repúonca. usando da atribuiçàc que lhe confere o artigo 81, item III,
da Consrttuiçao, e da autortzaçâo contida no artigo 69 da Lei no 5.628, de
1 de dezemorc de 1970, decreta:
Art: F' Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor de
diversas Un:oades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), para rerôrçc de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

15.03 -

Secretaria Geral - Entidades Supervisioneoas
Projetos a Cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Entidades Federais
Outras Contribuições .
Departamento de Ensino Médio
Programa Intensivo de Preparação de
Mão-de-Obra
Diversas
,..........
Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo da Escola Técnica
Federal Celso Suckow da Fonseca
Entidades Federais
Servíços de Terceiros - Remuneração
de serviços Pessoais

15.03.09.05.1. 005 4.3.7.1
04
15.23
15.23.09.03 2.174

-

3.2.7.9 15.24 15.24.09.05.2.191 3.2.7.2 02 -

200.000

200.000

400.000
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Atividade a Cargo da Escola Técnica
Federal do Paraná

=:rt~1;o~esd~e~~~~~~ros

de Serviços Pessoais . .

Remuneração
.

1. 200.000

2.000.000
Total . .
.
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação paroíal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 15.03 -

Projeto 4.3.7.1 04 -

MINISTI:RIQ DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria Geral sionadas

Entidades Supervi-

15.03.09.05.1.005

Entidades Federais
Outras Contrfbuíçôes

2.000.000

Total . .
2.000.000
Art. 3" O presente crédito' fios Orçamentos próprios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Escola Técnica Federal Celso
Suckow da Fonseca e da Escola Técnica Federal do Paraná, acarretará as
seguintes alterações:
Cr$ 1,00
a)

SUPLEMENTAÇAO:
55.00 - MINISTI:RIQ DA EDUCAÇÃO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação
55.02.09.05.1.012 - Programação de
Investimentos nas
Escolas Técnicas Federais . .
.
55.44 - Escola Técnica Federal Celso Suckow
da Fonseca
55.44.09.05.2.001 - Administração e Manutenção do En55.02 -

SIno
.
55.53 - Escola 'I'écníca Federal do Paraná
55.5:3.09.05.2.Q01 - Acmíntstraçâo e Manutenção do Ensino
b> CANCELAMENTO:
55.00 -

200.000

400.000
I. 200.000

MINISTI:RIQ DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação
2.000.000
projeto - 55.02.09.05.1.010
Art. 4·,J Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as rnsposíçôes em contrário.
Brasilia, 7 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Paesartnno
soao Paulo dos Reis Velloso
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U\)

PODER

69.703 -

DE

EXECUTIVO

7

DE DEZEMBRQ DE 1971

Abre ao tânustéria do Planejamento e Coonienação Geral, em favor da
secretaria-Geral (Entidades SuperVisionadas). o crédito suplementar de
Cr$ 520.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento,

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente
da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH,
da Constãttnçâo, e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 5.628, de

1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor da Secretaria Geral (Entidades Supervisionadas), o crédito
suplementar no valor de Crg 620.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros),
para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 23.00, a
saber:

c-s

23.00 -

MINISTI;RIO DO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇãO GERAL

23.03 -

Secretaria Geral (Entidades Supervísionadasj
Atividades a .cargo do Instituto de Planejamento 'EConômico e Social
Diversas Transferências Correntes
Fundações Instdtuídas pelo Poder PÚ~

23.03.01.02.2.008 3.2.7.0 -

3.2.7.5 -

1,00

blico

02 03 -

Serviços de Terceiros - Remuneração
.
de Serviços Pessoais . .
Outros Custeios . .
.

264.300
355.700

Total . .
.
620.000
Art. 2 9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulaçac parcial de dotações orçamentárias consignadas no vígenté Orçamento, a saber:
Cr$ 1,GO

23.00 -

MINISTl!:RIO DO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇãO GERAL

23.03 -

Secretaria-Geral (Entidades
síonadas)

Superví-

Projeto -

23.03.01.02.1.002

4.3.6.0 :::l8.00 28.02 -

Auxílios para Inversões Financeiras ....
ENt..:ARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico

~rojeto

-

4.1.2. O -

20.000

28.02.04.02.1.010

serviços em Regime de Programação
Especial
.

600.000

Total.

620.000

Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio do Instituto de Planejamento Econômico e Social, obedecerá à seguinte programação:
63.00 63.02 -

63.02.01.02.2.001 -

MINISTJ.':R10 DO PLANEJAMENTO E
COORDENACAO GERAL
(Entidades

Supervísíonadas j
Instituto de Planejamento nconomíco e
Social
Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais

c-s

1,00

620.000

Afros DO PODER EXEC,unvO

337

Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, rz de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD

Antônio Delfim Netto
Joào Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N9 69.704 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda, em javor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 91.400,00, para retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Vice-Presidente da República, no exercicio do cargo de Presidente
da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei número
5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 91.400,00
(noventa e um mil e quatrocentos cruzeiros), para refôrço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber:

c-s

17,00 17.06 ~7.06.01.07.2.01O 3.1.1.1 Dl 17.08 17.08.01.07.2.012 3.1.1.1 01 17.09 17.09.01.07;2.013 3.1.1.1 01 17.11 17.11.01.07.2.01t> 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

1,00

MINISTI:RIQ DA FAZENDA

Primeiro Conselho de Contribuintes
Ooordenaçâo dos Serviços do Conselho
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas ..
Terceiro Conselho de Contribuintes
Coordenação dos Serviços do Conselho
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas ..
Conselho Superior de Tarifa
Coordenação dos Serviços do Conselho
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..
Conselho de Terras da União
Coordenação dos Serviços do Conselho
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Total"""" " " " " .. ",,,,,,,,

49,800

4,000

32,900

4,500
200
91,400

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2l!.00, a saber:

eis

28,00 28.02 -

Projeto -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ

Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência
91.400
Art. 3Q .aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
B18,,s11la, "i de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
.rcepunuca .
3.2.6.0 -

AU':;t;"STO BAMANN RADElVIAKER GRÜNEWALD

Antonio Delfim Netto
J oac

Paulo dos Reis Velloso
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338

DECRETO N9 69.705 -

DE

7

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar de Cr$ 700.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente
da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei número
5.628, de 1º de dezembro de 1970, decreta:
Art. lQ Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 700.000,00 (setecentos

mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 17.00, a saber:

crs

17.00
17.01
17.01.01. 04.2.001
3.1.3.0
3.1.3.2
17.01.01.04.1.001
4.1.3.0

-

4.1.4.0 -

1,00

MINISTERIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros

440.000

Reequípamento do Gabinete
Equipamentos e Instalações .......•
Material Permanente
.

20.000
240.000

700.000
Total
.
ATt. 2~ Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulacao par cíal de fotaçôes orçamentárias consignadas no vigente Or ..
çamento ao subanexo 17.00, a saber:

crs

17.00 - MINISTERIO DA FAZENDA
17.01 - Gabinete do Ministro
Atívídadec-. 17.01.01.04.2.001
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 17.01.01.04.2.003
3.1.::!. O - Macertai de Consumo ...•.............
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais ..

1,01>

70.000
370.000
20.00Q
240.000

700.000
Total
.
Art. 39 Este Decreto er trará em vigor na data de sua publicação:
revogadas 3..<; cnsposíçôes em contràrío.
Brasflía, 7 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da

República.

AUGUSTO HAMAIIo~ R.'\DEMAKER GRÜNEWALD

A.nU,mo Delfim Nettc
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9

69.706 -

DE 7 DE DEZEMBRO DE

1971

4.bre .ao Ministério da Agricultu.ra o crédito su.plementar de Cr$ 3.316.000,00,.
para retórçc de uoztzçóes consurnaaae no vigente Orçamento.
O více-e-es-oente da República. ne exercício do cargo de Presidente da
República, usando. da atríbuicâo Que lhe contere o artigo 81 item IH, da
Constituição, e da autorteaçâo contida no artigo 69 da Lei no 5.628, de 19 de
~ezemOl"o de HnO, decreta"
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agricultura em favor de diversas
Unidades Orçamentárias a segui.." especificadas, o crédito suplementar na.

A'TOS
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valor de Crg 3.316.000,00 'Três milhões, trezentos e dezesseis mil cruzeiros),
para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 13.00:
Em
13.00 13.01 13.01.01.04.2.001 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.2 _O 13.02 13.02.01.08.2.010 3.1.3.2 3.1.4. O 4.1.4.0 13.02.02.01.2.011 4.1.3.0 13.05 13.05.08.09.2.020 4.1.2. O -

crs 1.00

M1NISTBRJO DA AGRICULTURA

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
Secretaria, Geral
Coordenação (~Planejamento Setorial
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
Manutenção de Coordenadorias Regionais
Equipamentos e Instalações
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança
Nacional
Serviços em Regime de Programação
Especial . . •. -;

.

Equipamentos e Instalações
.
Departamento de Administração
Coordenaçâc dos Serviços Administrativos
3.1.5_ O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
3.2.7.6 - Pessoas . .
.
13.07 - Escritório Central de Planejamento e

4.1.3.0 13.06 13.06.01.01.2.021 -

30.000
50.000
200.000
50.000
40.000
30.000
15.0DO

7.000
20.00fr

400.000
20.000

Contrôle

Planejamento, organização e Contrôle
da Programaçâc Setorial
3.1.3.2 - outros Serviços de Tercei:ros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
13.07 .02.01.2.026 - Manutençàc das
Equipes de Coordenação de Crerntc Rural, de Treinamento e Programa, Rurais Educativos e de
Informação Agrícola
3.1.3.2 - Outrce Servíçcs de Terceiros
.
4.13.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.08 - Escritórir de Produção Animal
13.08.02.01.2 029 - Coordenação dos Programas Ligados à
Produção Ammal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.08.02.0-S.2.031 ~ Desenvolvtmentc da Produção Animal
4.~.2.0- Serviços em Regime de
Programação
Especial . .
.
13.08.02.07.2.032 - Contrfbuiçâo para o Centro Panamerícano de Pebte Aftosa

13.07.02.01.2.022 -

3.2.7.9 -13.09 -

jjíversas . .

.

..

Escritório de Pesquisas e Experimentacão
13.09.02.01.2.034 - Coordenação nos Programas Ligados à
Pesquisa e Experimentação
3.1.3.2 - Out:ros SeTVh:üE- de Terceiros
.
13.09.02.02.2.035 - Pesquisas QUimicas e Biológicas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial
..
.
13'.09.02.05.2.040 - 'Tecnologia de Produtos e Subprodutos
da Lavoura
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial .

50.000
104.600

~.800

20.000

25.000
226.000
30.00fr

90.00fr
12.000

9.00~
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Escritório de Engenharia
Coordenação de Programas Ligados à
Engenharia
Outros Serviços de Terceiros
.
nacntono de Estatística, Análise e Estudos Econômicos
Coordenação de Estudos
Estatísticos,
Analíticos e Econômicos
outros Serviços de Terceiros
.
Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
Equipamentos e Instalações
.
Diretoria do Território do Amapá
Coordenação e Fiscalização de Planos

e Pro.ietos '
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - outros Bervlçcs de Terceiros

.
.

13.14.02.06.2.058 - Desenvolvímento da Produção Vegetal
4.1.2.0 -r-: Serviços em Regime de
Programação
:Especial . .
.
13.14.02.06.2.060 - Desenvolvimento da Produção Animal
4.1.2. O - Serviços em Regime de
Programação
Especial • .__
.
13.15 - Diretoria do Território de Roraima
13.15.02.01.2.061 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13. 18 - Diretoria Estadual de Alagoas
13.J8.02.01.2.088 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1. 2. ü - Ma terial de Consumo ..•..............
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2 - outros Serviços -de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações "
.
13.18.02.02.2.089 - Pesquisas c Experimentação
Fitotécnicas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.19 - Diretoria Estadual do Amazonas
13.19.02.01.2.101 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
.
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
13.19.02.02.2.102 - Estudos Econômicos do setor Agropecuárío
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.19.Q.2.0fi.2.107 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.19.02.06.2.108 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
3.1.3.1 - Remuneraçâc de Serviços Pessoais ....
13.19.02.06.2.109 - Plano de Melhoramento da Alimentação e Manejo do Gado Leiteiro
3.1.3.1 - Remuneração .de serviços Peasoaís ....
13.19.02,06,2.110 - Desenvolvimento da Produção Animal
3.1.3. 1 - Remuneração de Servíços Pessoais ....
13.19.02.06.2.111 - Plano de Utilização Racional do Solo e
da Agua
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.19,02.07.2.113 - Serviços 'I'écnícos de
Classificação e
Inspeção Sanitária Animal
3.1,3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....

10.000

86.800
50.000

5.000
6.000

8.500
15.000

12.000
8.000

15.000
5.200
26.000
16.300
2.600

30.000
20.100
170.000
5.000
7.300
11.100
4.100
10.300

4.300
11.600
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Em Cr$ 1,00

13.19.02.07.1.021 -

Combate às Doenças e Pragas da Lavoura
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais ...
13.19.02.07.1.022 - Defesa Sanitária Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
l::L22 - ~_'1l'etoria Estadual do Espírito Santo
13.22.02.01.2.140 ~ Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
.
13.23 - Diretoria Estadual de Goiás
13.23.02.01.2.151 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.2 - outros Servlçoa de Terceiros
.
3.1.4.0 - Bmcargos Díversos •.••••.............
13.24 - Diretoria Estadual da Guanabara
13.24.02.07.1.039 - Defesa Sanitária Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Esnecial . .
.
13.24.02.01.2.1l33 - Coordenação <" Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
13.26 - Díretorta Estadual de Mato Grosso
13.26.02.01.2.186 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.26.02.02.2.187 - Pesquisas e Experimentação Fttotécni3.1.3.1 13.26.02.02.2.188 3.1.3.1 13.26.02.02.2.191 3.1.3.1
13.26.02.06.2.192
3.1.3.1
13.26.02.07.2.198

-

3.1.3.1
13.26.02.07.1.048
3.1.3.]
13.26.02.08.1.051

-

3.1.3.1 13.27 13.27 .02.01.2,199 -

1.800
7.000

7.000

80.000
13.000

7.000
67.500
88.700
20.000

28.000

cas

Remuneração de Serviços Pessoais ...
Pesquisas e Experimentação zootécntcas, Veterinárias e Agrostolôgícas
Remuneração de Serviços Pessoais ....
Estudos Econômicos do Setor Agropecuário
Remuneração de Serviços Pessoais ....
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Remuneração de Serviços Pessoais ..
Serviços Técnicos de
Classíficaçâo e
Inspeção Sanitária Animal
Remuneração de Serviços Pessoais ...
Combate ao Cancro Cítrico
Remuneração de Serviços Pessoais ....
Ampliação e Recuperação da Rêde Meteorológica
Remuneração de Serviços Pessoais ....
Diretoria Esta.dual de Minas Gerais
Coordenação e Fiscalização de Planos e

11.000
1.500
1.200
28.000
3.700
15.000
2.000

Projetos

3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
13.27.02.02.2.200 - Pesquisas e Experimentação Fltotécnicas
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.27.02.06.2.210 - Desenvolvimento da Produção Animal
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.28 - Diretoria Estadual do Pará
13.28.02.01.2.214 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1. 4. O - Encargos Diversos
.

60.000
135.000

14.000
26.200

8.000
4.000
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ATOS

13.29 13.29,02.01.2.227 3.1.2.0 -

3.1.3.2 13.29.02.02.2.228 -

DO

PODER

EXECUTIVO

Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Fiscalização de Planos

e Projetos

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros
Pesquisas

nícas

e Experimentação

,
0.0

.
••••••

Fitotéc-

4.1 .2. O -

13.29.02.06.2.236
4.1.2.0
13.30
13.30.02.01.2.240

Serviços em Regime de Programação
Especial
.
-Plano de Melhoramento da Alimentação e Manejo do Gado Leiteiro
- Serviços em Regime de Programação
Especial
.
- Diretoria Estadual do Paraná
- Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

8.500
11. 500

.

Plano de Melhoramento da Alimentação e Manejo do Gado Leiteiro
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
,
.
13.31 - Diretoria Estadual de Pernambuco
13.31.02.01.2.253 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
13.::l3 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
13.33.02.01.2.281 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
4.1. 4. O - Material Permanente
.
13.33.02.02.2.285 - Pesquisas e Experimentação Fitotéc-

14.600

37.000

83.500

13.30.02.06.2.248 -

4.1.2. O -

23.000

70.000
6.000

80.000
50.300
13.000
12.000
7.000

nlcas

Serviços em Regime de Programação
Especial
"
'
.
13.34 - Diretoria .Estadual do Rio Grande do
Norte
13.34.02 . 01. 2.294 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
13.37 - Diretoria Estadual de São Paulo
13.37.02.01.2.332 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
13.37.02.06.2.336 - Produção de Sementes Melhoradas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ...
13.37.02.06.2.338 - Plano de Melhoramento da Alimentacao e Manejo do Gado »er'etro
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.37.02.06.2,339 - Desenvolvimento da Produção Animal
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ...
13.37.02.08.1.097 - Ampliação e Recuperação da Rêde
Meteorológica
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.38 - Diretoria Estadual de Sergipe
13.38.02.01.2.343 - Coordenação e Fiscalização de Planos
e Projetos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

7.000

20.000
15.000

6.000
34.000

25.000
13.900

10.000

40.000
31.000

ATos DO

343

PODER EXECUTIVO

Pesquisas e Experimentação zootécnícas Veterinárias e Agrostológicas
4. 1. 2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.38.02.01.1.099 - Construção do Edifício-Sede
4.1.1.0 - Obras Públicas
.

13.38.02.02.2.345 -

20.000
80.000

3.316.000
TOTAL
.
Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or.çamento ao subanexo 13.00, a saber:
Em crs 1,00
13.00 13.02 -

Atividade 3. 1. 2. O -

3.1.3.2 4.1.4.0 13,03 -

Atividade 3.2.7.2 07 -

Atividade 3.2.7.2
01
03
13.04

-

MINIST,;;RIO DA AGRICULTURA
Secretaria-Geral
13.02.02.01. 2.011

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
.
Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas

3.500
11.000
15.500

13.03.02.01.2.013

Entidades Federais
Contribuições, de Previdência Social ..

255.000

13.03.05.04.2.017

Entidades Federais
Pessoal
Outros Custeios
Inspetoria-Geral de Finanças

.
.

140.000
25.000

3.1.3.1 4.1.3.0'4.1.4.0 13.05 -

Remuneração de Serviços Pessoais
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Divisão de Segurança e Informações

9.200
14.000
26.000

3.1.2.0 3.1.4.0 13.06 -

Material de Consumo
Encargos Diversos
Departamento de Administração

.
.

4.000
23.000

3.1.2.0 4.1.4.0 13.07 -

Material de Consumo
.
Material Permanente
.
Escritório Central de Planejamento e
Contrôle

50.000
200.000

Atividade -

Atividade -

Atividade -

Atividade -

13.04.01.07.2.019

13.05.08.09.2.020

13.06.01.01.2.021

13.07.02.01.2.022

3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.4.0 -

Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais .. '
Encargos Diversos
.

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

Atividade Atividade -

3.1.4.0 4.1.4.0 Atlvídaue 3.1.2.0 3. 1. 3.2 3.1.4.0 4.1.2. O 13.08 -

Atividade 3.1.3.2 4.1.2.0 4.1.4.0 -

13.07.02.01.2.025

30.000
44.400
10.000

.

33.000

Encargos Diversos
.
Material Permanente ..•..............

4.700
8.000

13.07.02.01.2.026

13,07 _O~.03.2.027

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
'. .
Escritório de Produção Animal

6.000
10.000
1.200
5.000

13.08.02.06.2.030

Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Material Permanente
.

25.000
242.000
35.000

Aros
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Em
Atividade -

13.08.02.06.2.031

3.1.3.1 Projeto 3.1.2.0 -

Remuneração de Serviços Pessoais ...
13.08.02.07.1.004
Material de Consumo

Projeto 3.1.2.0 -

13.08.02.07.1.005
Material de Consumo

3.1.3.1 4.1.3.0 13.09 -

Remuneração de Serviços r'essce.ts
.
Equipamentos e Instalações
.
Escritório de Pesquisa e Experimentação

0.0

Atividade -

13.09.02.02.2.035

Atividade -

13.09.02.05.2.036

3.1.;:s.1 -

o ••••••••

Atividade 4.1.2.0 -

13.09.02.05.2.037
Serviços em Regime de

50,000
8,600
11,000

,'0 ••••

.
.
.

21,000
20.000
16.500
--=._.......,..

Remuneração de Serviços Pe&SoaÍ8 .....

9.000'

13.09.02.05.2.040

Atividade 4.1.2.0 -

lJ.iJ9.02.0S.2.042

Atividade -

12,000

7,000

Atavíüade 3.1.3.1 -

Serviços em Regime de Programação
Especial . .' .__
.
Escritório de Produção vegetal

14.000'

13 _10" 02.01.2.044

3.1.4.0 ·:1:.1.4.0 -

Encargos Diversos
Material Permanente

.
.

5.000
15.000

de Programação
.

15.000.

.
.

8,100
8,00fr

Encargos Diversos ..... ~"."." .....
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
EscritóriO de Engenharia

1,000

13.10.02.06.2.045

Attvtoade -

4.1.2.0 Atividade ::L1.4.0 4.1.4.0 ~oJeto

7,000

Programação
.

Especial . .

13.10 -

1,OG

13,900

•••••••

Remuneração de Serviços Pessoais ....

3.1.2.0 -Material de Consumo
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

ors

-

3.1.4.0 4.1.2.0 U.11 -

Atividade -

Serviços em Regime
Especial
13.10.02.06.2.046

Encargos Diversos
Material Permanente
13.10.02.07.1.008

13.11.02.01.2.049

.:I.L4.0 1.1.4.0 -

Encargos Diversos
Material Permanente

Projeto -

13.11.02.01.1.009
Obras Públicas
.
13.11.02.06.2.050
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Escrttórzo de Estatística, Análises e
Estudos Econômicos
13.12.02.01.2.051
Remuneração de Serviços Pessoais ....
13.12.02.02.2.052
Material de Consumo
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação
Especial . . .
.
Material Permanente
.
13.12.02.02.2.053
Encargos Diversos
.
Equípamentcs e Instalações
.
Material Permanente
.

4.1.1.0 Atívioade 4. 1 .2. O -

13.12 Atívícade -

'd.J.3.1 Atrvtcade -

3.l.2.0 -

:> 1.4.0 4.1.2.0 1.1.4.0 Atívzoade -

3.1.4.0 4.1..3.0 4.1.4.0 -

9,000'

.
.

2.500
23.000
80.000'
14.000

22.20fr
55.000'
20.000
4.300
14.300
30.000
1,200·
4.2Q(]~

A'TOS DO :eODER ExEOUTIVO

13.13 Atividade 3.1. 2. O Projeto 4.1. Z. O -

Escritório de Meteorologia
13.13.02.01.2.054
Material de Consumo . .
.
13.13.02.08.1.011
Serviços em Regtme de Programação
Especial .......•.....................
.Projeto -- 13.13.02.08.1.012
:5.1,3.1 - Remuneraçâr, de Serviços Pessoais ....
13.18 -- Diretoria Estadual de Alagoas
Aüvroaue -- 13.18.02.02.2.089
4-. i .2.0 -- Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
Atividade -- 13.18.02.06.2.096
4:.1. 2. O -- Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
13.21 -- Diretoria Estadual do Ceará
Atividade -- 13.21,02.02.2.131
4.1.2.0 -- "serviços em Regime de Programação
Especial
.
13.23 -- Diretoria Estadual de Goiás
Atrv.dade -- 13.23.02.02.2.154
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
li:S,24 -- Dtretorra Estadual da Guanabara
Projeto - 13.24.02.01.1.035
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
Projeto - 13.24.02.01.1.036
4.::'.1.0 -- Obras Públicas
.
Atividade -- 13.24.02.01.2.163
a.i.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ...
Ati\'ldade -- 13.24.02.02.2.164
':I: .1. 2. O -- ~ _: viÇOS em Regime de
Programação
Especial
.
Atividade - 13.24.02.02.2.165
4. 1. 2. O -- Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
Projeto - 13.24.02.03.1. (f37
4. 1. 2. O -- Serviços em Regime de programação
Especial . . ,
.
Atividade - 13.24.02.06.2.170
3.i.::i.1 -- Remuneraçào de Serviços Pessoais ...
PTojeto -- 13.24.02.07.1.038
3.1.3.1 - Remuneraçào de Serviços Pessoais ....
Projeto -- 13.24.02.08.1.040
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
13.26 - Diretoria Estadual de Mato Grosso
Atividade -- 13.26.02.01.2.186
:i.1.3.2 - Outros Servícos de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atdvldaue - liL26.Ü2.06.2.194
4..1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Atíviôade -- 13.26.02.06.2.195
4:. 1. 2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
Atividade - 13.26.02,07.2.197
_
.;,.1.::;'.O - Serviços em Regime de Programaçao
Especial . .
.
13.27 -- Diretoria Estadual de Minas Gerais
Atividade - 13.27.02.01.2.199
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais ....

345·

6.000
10.000
40.000

2.600
84.400

11.000

27.900
187.500
100.000·
50.000
74.700
34.000
11.000
16.000
10.200
3.000
5.000
5.000
2.000
5.00(1

100.000
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Em crs 1,00
Atdvtctade -

3.1.3.1 Atividade -

c . l. 3.1
Atavtdade
J .1. 3.1
13.29
Atívldade

-

Remuneraçâc de Serviços Pessoais

-

Diretoria Estadual da Paraíba
13.29.02.01.2.227

c--.

3. 1.3 .1 -

-

3.400

Remuneração de serviços Pessoais
13.27.02.06.2.210

;;.1.::<.1 -

40.000
26.200

Remuneraca.. de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
,
Equipamentos e Instalações
13.29.02.02.2.228

.
.

Remuneracao de Serviços Pessoais

5.600
3.500
1.100
4.600

:3 :::9. D2.02.2.229

Remuneração de Serviços Pessoais

10.000

-

13:29.02.02.2.230
Jcemuneração de Serviços Pessoais
13.29.02.06.2.233

8.500

-

Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual do Paraná
13.30.02.01.2.240
Remuneração de Serviços Pessoais
13.30.02.06.2.248
Remuneração de Serviços Pessoais
13.30.02.06.2.249
Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual do Píauí
13.32.02.01.1.076
Obras Públicas
.
Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
13.33.02.01.2.281
Remuneração de Serviços Pessoais ....
Diretoria Estadual do Rio Grande do

Atividade -

3.1.3.1
Atividade
3.1.3.1
Atividade
3.1. 3.1
13.32

Remuneraçâc de Serviços Pessoais
13.27.02_015.2.209

-

;1.::'.4.0 4.1.3.0 Atívídade
Atividac.e
:3 .1. S.1
Atividade
3.1.;:S.!
Atividade
~~ .1. 3.1
13.30

13.27.02.02.2.204

-

Projeto -

4.1.1.0 13.33 Anvídade -

3.':.3.1 13.35 -

1.300
135.200
43.900
70.000
180.000
112.300

Sul

Atividade 4.1.2.0 13.36 Atividade 4.1.2.0 13.38 Atividade 3.1.3.1 1. 2. O -

'*.

13.35.02.02.2.311
Servíços em Regime de Programação
Especial . .
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
13.36.02.02.2.323
Serviços em Regime de Programação
Especial
.
Diretoria Estadual de Sergipe
13.38.02.06.2.351
Remuneração de Serviços Pessoais
Serviços em Regime de Programação
Especial
.

7.000

27.900
20.000
74.900

Total.
3.316.000
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo'gadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
.Repúblíce..
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRÜNEWALD

Antonio Delfim Netto
L. F. Ctrne Lima

João Paulo dos Reis Vellosc

Afros
DECRETO N'? 69.707 -

DE

DO PODER

7

DE

DEZEM:BRO DE 1971

.Declara sem efeito o Decreto n? 35.814,
de 12 de julho de 1959.

O Vice-Presidente da República, no
exerctcío do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item ~II. da
Constituição, nos têrmos do Decretolei nc 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração). alterado pelo
Decreto-lei no 318, de 14 de março
de 1967, e tendo em vista o que consta
no Processo DNPM - 5,670 de 1952,
decreta:
art. 1Q. Fica declarado sem efeito
.o decreto nv trinta e cinco mil oitocentos e quatorze (35,814), de doze
(2) de julho de mil novecentos
e
cínquenta e nove (959), que conce-deu à Mineração Bonfim S. A" O
críreito de lavrar manganês, em ter-__
renos de sua propriedade situados no
lugar denominado Seringal Beneífciente. distrito e municiplo de Mantcoré, Estado do Amazonas, face o éS~
gotamentc da jazida,
Art. 2Q • Revogam-se as cdsposíçôea
-em contrário,
Brasília, 7 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da

.Repúblíca ,

AUGUSTO

HAMANN RADE.MAKER
GRüNEWALD

Antônio Dias Leite JúniOr

DECRETO N9 69.708 - DE 7
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara sem efeito o Decreto r.úmero
32.586 de 16 de abril de :953.

O Vice-Presidente da República, no
-exercício do cargo de .c'resiclente da
República, usando da atrtbutção que
lhe COnfere o artigo 81, Item III, da
Constdtuíçào, nos têrmos ao Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nv 313, de 14 de março
de 1967, e tendo em vista o qUE consta
nc Processo DNPM 4.877 de 1948. deereta:
Art. único Fica declarado sem efeito
o decreto número trinta e dois mil
.quinhentos B oitenta e seis (32.586),
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de dezesseis (1-6) de abril de mil novecentos e cinquenta e trés \.,i.95:i).
que concedeu aos cidadãos brasileiros
Alfred Paul Brode e Elody .jarmelft
Porchat Alfaya Brode o dn-eito de
lavrar quartzito, em terrenos de sua
propriedade, situado no lugar denominado Fazenda Mogi, otstrrto de
Cubatâo, muntcípic de Santos, Estado de São Paulo.
Brasília, 7 de dezembro de 1971;
da Independência e 83~ da
República.
150~

AUGUSTO HAMANN RADEMAI"-ER
GRÜNEWALD,

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N~

69.709
1971

DE

7

DE

DEZEMBRO DE

Declara sem efeito o Decreto T,·úmero
29.792, de 19 de julho de 1951.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atrfbuiçao que
lhe confere o artigo 81, item. !IL da
Constituição, nos têrmos do Decretolei no 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nc 318, de 11 de março
de 1967, decreta:
Art. 19. Fica declarado sem efeito
o decreto nc vinte e nove mil setecentos e noventa e dois (29. ~92), de
dezenove (19) de julho de mil novecentos e cinqüenta e um (1951), que
concedeu ao cidadão brasileiro Líno
Abel, o direito de lavrar areia quartZOSa em terrenos de propriedade de
Márcia de Souza Abel, situados no
lugar denominado Samaritá, distrito
e município de São Vicente, Estado
de São Paulo, CUjos direitos ro-am cedidos à Mineração Abel
Sociedade
Anônima.
Art. 29 , Revogam-se as dísposlções
em contrário.

Brasília, 7 de dezembro de 1971;
150'? da Independência e 83'? da
República,
AUGUSTO HAMANN
GRüNEWALD

RADEMAKER

Antônio Dias Leite Júnior
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rEcRETC N'·' 69.710 DEZEMBRO

DE

DE

7 DE

1971

à Mineração Pedra Preta
t.tao: o direito de lavrar minério

Concede

de manganês, no município de São
Jü(Ú) D' Aliança, Estado de GOiás.

o vsec-ercsíeente da República, no
exercício ~ cargo de Presidente da
Repúcííca, usando de, atríbulçáo que
lhe comere o artigo 81, item UI, da

oonsutuuão. nos têrmos do Decreto-

1e1 nv 2:::r., de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineraçção) , alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março de

1967, docreta:
Art. l\' Fica outorgada à Minera-

ção pedra Preta Ltda., concessão para
lavrar minério de manganês, em terrenos de propriedade do Condomínio
da Fazeuua Pedra preta, no lugar denomínadc Pedra Preta, distrito e munícíp!o de S~ João D'Aliança, -Estado de Goiás, numa área de clnqüenta e sete hectares e trinta e cinco
ares IÓ'j ,35 ha.), delimitada por um
porígonc irregular, que tem um vértice a mil cento e sessenta metros
(1 160rr.), no rumo verdadeiro de cinqüenta e quatro graus trinta e sete
minutos sudeste (54037' SE), da confluência ~ córrego Pedra Preta no
1'10 T~,('antinzinho,e oS lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta e dois metros e noventa e cite. centímetros (362,98m), sul
<S): ce~1te c setenta e três metros e
sessenta e dois centímetros (l73.62m).
leste (E); trezentos e vinte e sete me":
tros e sessenta e oito centímetros
(3:J7.68m), sul (S); setecentos e trinta e nOVE- metros e doze centímetros
(739,12n.). leste (E); seiscentos e no;
venta metros e sessenta e seis centímetror (690,66m), norte (N); novecentos e doze metros e setenta e
quatro centímetros (912,74m), oeste
(W). Es.ta concessão é outorgada mediante as condições constantes d<JS
artigos 44 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamcnte mencionadas neste decreto.
r-erãe-ero Único. Esta concessão
Iíca sujeita às estipulações do Regulamentc aprovado pelo Decreto no
51.726, G-E. 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nc 3 de 30 de abril de
1965, da. Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2\' O conceseionárto fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à Uuíâo em cumprimento do disposto úc Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubrc de 1969.
ATt. 39 Se o concessionário
não
cumpri: qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar selá declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓdigo de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas es~
tua sujeitas às servidões de solo e·
subsolo para fins de lavra, na fOrma do artigo 59 do Código de Mineração
Al't 5\ A concessão de lavra terá
por titule êste Decreto, que será trans.,
crito no livro C ~ Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
u
Act , 6 aste Decreta entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
mNPM 376-63).
Brasfüa, 7 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 839 da.

República.

AUGlTsTQ HAMANN
GRÜNEWALD

RADEMAKER

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 69.711
DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1971

Concede à Mineração Santa Patricia Ltda. o âirettc de lavrar cceUm, no município
de
Mazagão
Território Federal do Amapá.
J

o Vice-Presidente da República, no'
exercício do cargo de Presidente da,
República, usando da atríhutção que
lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição, nos têrmos do Decretolei n.e 227, de 28 de revereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decrete-lei n.e 318, de 14 demarço de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Santa Patricia Ltda., concessãopara lavrar caulim, em terrenos de
propriedade de Jari Indústria e Co-mércio S. A. no lugar denomínadoMorro do Felipe rr, dísteíto de BOca
do Jari, município de Mazagão, Território Federal do Amapá, numa.
área de novecentos e noventa e que-

ATos

tro hectares (994ha), delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
mil quatrocentos e sessenta e quatr-o
metros (1464m), no rumo verdaderre
.de cinqüenta
e seís graus sudeste
(b6.oSE), da confluência ao córrego
do Felipe no Rio Jari, e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
mil e quatrocentos metros (1.400m),
este (E); sete mil e cem metros ...
(7 .100m), sul (S); mil e Quatrocentos metros (1. 400m) , oeste (W) ;
sete mil e cem metros
(7.100m).
norte (N). Esta concessão e autor.gada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração além (10
outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas neste
decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regu-;
lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3 de ::lO da
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, 05 tributos devidos
.à União, em cumprimento do dísposto no Decreto-lei n.v 1.038, de 21 da
outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propríedadas vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
.subsclo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro "C" - Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mjneral, do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 6.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1'971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKEft
GRÜNEWALD

Antonio Dias Leite Júnior

3411
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DECRETO N9 69.712 - DE 7 »a
DEZEMBRO DE 1971
Autoriza estrangeiros a adquirirem dt ..
re~tos sôbre os terrenos que men~
ciona.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da.
República, usando da atribuíçac que
lhe conf-ere o artigo 81, rtem IH, da
Constituição e tendo em vista o dísposto no artigo 2()5 do Decreto-lei nv
9.760, de 5 de setembro de 1946, deereta:
Art. 19. Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil, em
transferência de aforamento:
1) Missão Hebraica de Cleveland,
entidade americana com matriz em
Columbus, Estado de Ohio, Estados
Unidos da América, da fração ideal
de 0,000695 do terreno nacíonad ínterior situado na Rua Senador Dantas
nc 1:·7, correspondente ao apartamento 624, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolízado no Mínístérlo da Fazenda sob o nv 1. 499,
de 1971;
2) Francesco Mario Salernc e Ines
Furlano Salerno, de nacíonahdnde italiana, da fração ideal de 1/18 do ter...
reno de acrescido de marinha situado
na Avenida Brasil n» 931, correspondente à loja nv 931-C, no Estado da
Guanabara, conforme processo preto...
colizado no Ministério da Fazenda sob
o nv 13.080, de 1971;
3)
Bernardo Artdgues Servera 6
J esusa Iduya Ruiz de Azúa de Arti..
gues, de nacionalidade espanhola, de
duas frações ideais de 0,000695 cada,
do terreno nacional interior situado
na Rua Senador Dantas 119 117, correspondentes aos apartamentos 435 e
436, no Eatado da Guanabara, conterme processo protocolizado no Mírüstério da Fazenda sob
nv 37. 60S, de
1970;
4) Sara Nigri Siles, de naclonaudade libanesa, da Iraçâo ideal de 1/140
do terreno de marinha e acrescido situado na Rua Iríneu Marinho nv 30,
correspondente à sala 402, no Estado
da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob
nv 227.567, de 1967;
5) Juan Pazes Corzon e Plorinda
Antelo Bustelo de Pazes, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
1/12 do terreno de acrescido de ma-

°

°
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rínha situado na Rua Heitor carrilho nc :01, correspondente ao apartamento 302 no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nc ""
89. 448, de 1967;
6)
Manuel Cota Arías, de nado-

nalidade espanhola, da [ração ideal
de 22,28/3360 do terreno de marí-

nha situado na Rua Preí Caneca nc
148, correspondente ao apartamento
207, no Estado da Guanabara. eonrorme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 38.289, de
1970;
7) Aurelio Toja Oreíro, de nacicnalidade espanhola, da fração ideal
de 9;1000 do terreno de marinha si-

tuada na Rua Santana n v 150. no Eataco da Guanabara, conforme procee..
60 protocolizado 110 Ministério da Fazenda sob o nv 13.402, de 1971, __

8)
Juan Silva Suarez, de nacionalidade espanhola, da fraçao ideal
de 9/1000 do terreno de marinha situado na Rua Santana nv 156, correspondente ao apartamento 703, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Mínísterio da
Fazenda sob o nc 104.728, de 19640,
9)
Rachmíl Karmiol, de nacionalidade polonesa, das frações Ideais de
0,000695, 0,000758 e 0,001779, do terreno nacional interior situado na Rua
Senador Dantas nc 117, correspondentes, respectivamente, aosapartamentos 1.114, 720 e 823, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda. sob
o nc 63.987, de 1970;
a)
a adquirir direito de preferência ao aforamento:
:) Manuel Gonzalez Estevez, Maria
Josefa Carrera Rodriguez e Consuelo
Serafma Gonzalez Lemos, de nacionalidade espanhola. da rraçáo ideal
de 101/2800 do terreno de marinha
situauo na Rua Cândido Mendes nv
16. loja lil-A, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o no
7.722, de 1970;

2) José Lois Carbal1al, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
0,0287 do terreno da marlnna situado
na Rua da Glória nc 228, correspondente ao apartamento 604, no Estado
da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da. Fazenda
sob o nc 19.203, de 1970.

Art. 2.° ãste Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 19n;
1509 da Independência e 839 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 69.713 DEZEMBRO DE

DE

7

DE

1971

Declara de utilidade pública o Hoemuü Bernardina Salles de Barros,.
com sede em Julio de Castühae,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Vice-Presidente da República, no,
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuiçao que
lhe confere o artigo 81, item UI, da
Constituição e atendendo ao que
consta do Processo MJ. 59. '168, de
1970. decreta:
Art. 1° l!: declarado de utilidade
pública, nos têrmos CO artigo 1° da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de lnS,
combinado com o artigo 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 50.517, de 2 de maio de 1961 o.
Hospital Bernardína Salles de Barros,
com sede
em Júlio de Castilhos,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° zste Decreto entrará emvigor na data de sua publtcaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília 7 de dezembro de 1971;
150.° da' Independência e 83.° da.
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Alfredo Buzaid

DECRETO N9

69.714 DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1971

Publica os indices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(Vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nO 5.451, de 12,
de' junho de 1968, e dá outras pro-

ouiénciae,

o Vice-Presidente da República. no,
exercící., do cargo de Presidente da,

Alros DO

~ODER

República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item IH, da
ConstitUlçáo e tendo em vista o dísposto no § 29 do Artigo 19 da Lei nc
5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. 10 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme es.tahejecíuc !l{) § 29 do Artigo 19 da Lei
nv 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, ap:Jcáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acordos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça Ó() Trabalho, cuja vigência
termine no mês de dezembro de 1971.
CoefiMês

ciente

Dezembro de 1969
Janeiro de 1970
Fevereiro de 1970
Março de 1970
Abril de 1970
Maio de 1970
.runno de 1970
Julho de 1970
Agôsto de 1970
Setembro de 1970
outubro de 1970
Novembro de 1970
Dezembro de 1970
Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
MaJ·) de 1971
Junho de 1971
Julho de 197",.
Agõstc de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1971

1,461,44
1,41
1,39
1,36
1,35
1,32
1,30
1,28
1,25
1,22
1,21
1,20
1,18
1,16
1,15
1,13
1,11
1,10
1,07
1,05
1,04
1,03
1,01

Parágrafo único. O salário
real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valôres obtidos pela aplicá.çâ'Ü dos coeficientes acima aos
salinos dos meses correspondentes.
Art 29 itste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrário.
Brasília DF, em 9 de dezembro de
1971, l.'i\l9 da Independência e 83 Q da

República.

HAMANN RADEMAKER
GRUNEWALD

A UG"C'STO

Júlio Barata
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DECRETO Nº 69.715 -

DE 9 DE

DEZEMBRO DE 1971
Altera o Anexo l lI do Decreto númeTO 61.794, de 29 de novembro de'
1967, e dá outras providências.
O' Vice-Presidente da República noexercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da.
Constdtuição e tendo em vista o que
consta do processo nv 20.885-70, do
Ministério- da Indústria e do Comércio, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Anexo IH
do Decreto nv 61. 794, de 29 de novembro de 1967, na parte referente
à Escriturária, nível 10, Maria da Penha Tavares Pinto, que é declarada,
de acordo com o artigo 19 da Lei número 1. 741, de 22 de novembro de
1952, combinado com o artigo 60 da.
Lei n.v 3.780, de 12 de Julho de 1960.
enquadrada no símbolo 7-F, correspondente à função gratificada
de
Chefe da extmta Seção de Informações do Serviço de Comunicações, do
Departamento de Administração, do
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social, e agregada ao
mesmo Quadro de Pessoal, a partir de
2 de janeiro de -1962.
Art. 2Q mste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da.
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Marcus Vinicius Pratiní de Moraes:

DECRETO N.O 69.716 DEZEMBRO DE

DE

9 DE

1971

Concede autorização ao "Lamont
Doherty Geological Observatory",
da Universidade de Columbia, USA,
para operar em águas territoriais
brasileiras com o nooío-oceanoorafico "ROBERT D. CONRAD" de
nacíonotiâaae norte-americana, efetuando as pesquisas que especifica.

o Vice-Presidente da Repúbüca, 110exercício ao cargo de Presidente na
República, usando da atrtuuieao que-

ATOS
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.lhe confere o Artigo 81, item !lr. da

.tjonstttulção, decreta:
Art. 1.° E' concedida autorização
uo "Lamont Doherty Geologtcal Observatorv", da Uníversídade de COIumbía, para operar em águas temtoriais brasileiras, com o navio-ocea..
.nográflco "Robert

D.

Oonrad", üe

.naeíonalídade norte-americana ern
trabalhos de pesquisa científica.
Art. 2.° A autorização de que tra'ta êste Decreto compreende a pee..
-quisa no campo da Oceanografia. e
da Geologia marinha,

de

natureza

puramente cientifica e deverá subor..
.dínar-se aos requisitos previstos pele>
Artigo 8.° do Decreto n.v 63.164, de
26 de agôsto de 1968.

Art. 3.° A autorização a que se re.Iere êste Decreto vigorará pelo

pI~ZO

de 6 (seis) meses, a contar da data
-de chegada do navío-oceanográfícc
"Robert D. Conrad", ao primeiro
pôrto brasileiro.

Art. 4." ãste Decreto entrara em
-vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150." da Independência e 83." da
República.
AUGUSTO HAMANN RAIJElVIAKr:R
GRÜNEWALD

Atiolberto de Barros Nunes

DECRETO N." 69.717 DEZEMBRO DE 1971

DE

9

DE

.Retiistribui, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério da Agricultura para o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária,
e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República" no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o Artigo 81, item IlI, da
Constituição, e tendo em vista o dlsposto no artigo 99, § 2.", do Decretolei n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1." Fica redistribuído, com a
respectiva ocupante, para o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, um cargo de Assistente de
'Organização Rural, código
.
P-201,16.B, ocupado por Amaryles
'Moreira Távora, integrante do Qua.dro de Pessoal - Parte Permanente

EXECUTIVO

do Ministério da Agricultura,
mantido o regime jurídico da servi"
dora.
Art. 2." A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa si"
tuação que, em vlvtude de sindicância, inquérito admlnlstratlvc ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor.
Art. 3.° A ocupante do cargo ora
redístrtbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do Instituto Nacional de Ooloní..
zação e Reforma Agrária consigne os
recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do disposto
neste ato.
Art. 4." O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma. Agrária, no prazo de
30 (trinta) dias a conter da publl..
cação dêste Decreto, os assentamen..
tos funcionais da servidora meneio..
nada no artigo 1.".
Art. 5." :f:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150. 0 da Independência e 83." da.
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

L. F. Cirne Lima

DECRETO N." 69.718 - DE 9
DEZEMBRO DE 1971

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal dO
Ministério da Marinha, servidores
em disponibilidade e dá outras providências.

O Vice-Presidente da 'República, no
exercícío do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o Artigo 81, item :'H. de
Constituição e tendo em vista que ao
caso é de aplicar-se, por analogia, o
disposto no artigo 99, 2.", do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. L" Ficam aproveitados, no
cargo de Escrevente-Datilógrafo
AF-204-7, do Quadro de Pessoal _.
Parte Permanente - do" MinistérIo
da Marinha, os seguintes servidores
ê

Arros DO PODER EXECUTIVO

em disponibilidade em idêntico cargo
do Quadro de Pessoal do Instituto de
previdência e Assistência dos Servidores do Estado, mantido o regime
jurídico pessoal dos mesmos:
1 - Maria Marly Ortiz Moura, em
vaga constante das Tabelas anexas
ao Decreto n.s 66.649. de 1.0 de junho
de 19';0;
2 - Maria José Firmino Carnezro,
em vaga constante das Tabelas anexas ao Decreto n." 66.649, de 1.0 de
junho de 1970;
3 Marina Noronha Parva, em
vaga constante das Tabelas anexas
ao Decreto n." 66.649, de 1.0 de junho
de 1970;
4 - Ynan Pires de carvalho, em
vaga decorrente da exoneração de
Francisco de Assis Andrade Filho;
5 - Hélio Macygha, em vaga decorrente da exoneração de Helena"
de Souza Leite Pires de Lima;
6 - Milton Rubens Pinto, em vaga
decorrente da exoneração de Hilda
Salomão Zoghby;
7 - Ivone Reis Mascarenhas, em
vaga decorrente da exoneração de
.joão Batista da Silva;
8
Mauro Roberto de Oliveira
Guia, em vaga decorrente da exoneração de Nabor Tapajós Caldas;
9 - Yvone Fernandes Varela, em
vaga decorrente da exoneração de
Marlene Fonseca Araujo;
10 - Ruth Viana Amaral, em vaga
decorrente da .exoneração de Helena
Figueiredo Linhares;
11 - Norma Edna Escorel de Sá
Martha, em vaga decorrente da exoneração de Dora Erlichman,
12 Agostinho do Rêgo Barros
Veiga, em vaga decorrente da exo..
.neração de Manoel de Ollveíra Filho;
13 - rrson Garcia Panto, em vaga
decorrente da exoneração de Mário
Ney de Souza Figueira;
14 - Zilda Nunes Crrstlanes, em
vaga decorrente da demissão de
Fausto Franklln da Silva Caldas;
15 - Stenway Tavares, em vaga
decorrente da transferência de Eurídice Lins Bezerra; e
16 - Francisco de AsSIS Mendes
Bragança, em vaga decorrente do
falecimento de Arnaldo Augusto Vila
Flór Junior;
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Art. 2.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de smdlcãncla, inquértto vadmihistrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrárta a normas administrativas vigentes.
Art . 3.° O órgão de pessoal do Inatituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado remeterá ao
do Ministério da Marinha, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data
da publicação dêste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores
mencionados no artigo 1.0.
Art. 49 Êste Decreto, entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83,° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

.4dalberto de Barros Nunes
Julio Barata

DECRETO N,O 69.719 - DE
DEZEMBRo DE 1971

9 DE

Dectara de utilidade
pública, para
fins de ,desapropriação, o domínio
útil dos imóveis
que menciona,
necessários ao Ministério '.10 Exercito,

O Vice-Presidente da República" no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atrúnnçào que
lhe confere o Artigo 81, item IH, da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' declarado de itüidade
publica, para fins de desapropríação,
de acôrdo com o Artigo 6.°, combinado com o Artigo 5.°, alínea a, do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, o dominio útil relativo aos
terrenos com 252,900 metros quadrados, situados no Bairro de Nova Descoberta, no Município de Natal RN, de propriedade da Sra. Amélia
Duarte Machado.
Art. 2.° Os imóveis a que se refere
o artago anterior destinam-se ao Ministêrio do Exêrclto,
Art. 3.° Fica o Ministério do Exêrcito autorizado a promover a desapropriação em aprêço, correndo as
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respectivas despesas à conta dos recursos próprios daquele Mínisterro.
Art. 4,° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em centráno.

Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83. 0 da
República.

9

D!i.

DEZEMBRQ DE 1971

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar doação de aomímo
direto de imóveis, em Natal - BN,
destinado ao Iâvnistério do Exer-

cito.
o Více-Presídente da Repúblíca, no
exercicio do cargo de Presidente da
República, usando da atr íbuiçuo q;16
lhe confere o Artigo 81, item ! H, da
Constituição, e de acõrdo com os artígos 1.165 e 1.180 do Código Civil, de-

creta:
Art.

1.0 Fica o Serviço do Patrt-

mônio da União autorizado a aceitar
doaçao simples, que faz a Prefeitura
Municipal de Natal - RN, de acôrdo
com a Lei n.v 1.863-69, de 28 de novembro de 1969. da Municipalidade,
de domínio direto relativo aos terrenos com 252.900 metros quadrados,
situados no Bairro de Nova Descoberta, naquele Município.
Art. 2,0 Os imóveis em aprêço, caracterizados no Processo n.s 1.708-71
- ' Esc Av Gab ME, destinam-se ao
Ministério do Exército.
Art. 3.° O presente decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
da Independência e 83.0 da
República.

150.°

A UGUS'l'O HAMANN RADE1.1AKER
GRÜNEWA1D

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

Dispõa ecôre a Quota ce Reversão a.
ser ccmvpuuuia no custo dos serviços de energia elétrica e regula a
aplicaçá( dos recurso. da Reserva
Global de Reversão a que se refere
(1 art
4': da Lei n 9 ti. 655, de 20 de
mail eLe· 1971.

Vkt'- Presidente da República, no

exe-cícic do cargo de Presidente da

Orlando Geisel

DE

DECRETO N? 69.721 - DE 9 DEDEZEMBRO DE 1971

o

AUGUSTOHAMANN RAD&MA.ZER
GRÜNEWALD

DECRETO N.o 69.720

ExEc1JTrvo

Repú,..~;(,'á. usando das atribuições que
lhe confere o artige in, item III, da
Constituição, decreta:
Ad. J',. A:5 Portarias de fixação,
rcvi::Õã.n ot rearuetamento de tarifas
de serv iÇO~ públicos re energia elétrica deverão consignar a quota de
revers», que sere, rec-ü.nca perus con.,
cessionários, em parcelas mensais, 8
favor d;". Jceservs Gíonai de Reversão,
especmcar.co o valor de cada recoIhíme..ll........ a ser feito até a próxima
aíteraçác tarífáría.
§ 1 9• A quota de reversão prevista
neste ar tago será computada como
comporente do custo ao serviço com
base no percentual de 3% (trás por
cento- oazculado sôbre c «aloi ao investdmentc definido da seguinte forma: a se-ma dos valores de todos Da
nens e iuetaieçoes que. direta ou indírete mer.te. concorrerem, exclusiva e
petmane.itemente para a produção,
transm.esâo transformação OU dístrí.,
buíção 7t. energia e.etnca, da qual
será .n.ouzídc
saldo a 31 de dezerrnrc <las conta." dL. passivo correa.,
IX'n::1enL€':' a adiantamentos, contríb:liç(;p..3 f' doações.
'; 2~. Mediante soüc'tacâo das concessionárias. o DNAEE poderá premover da~ltaçM progressrva das respectívaz ts tifas ao percentual de 3%
ttrés I ()1 cento) -eeer-tdo no parágrafo anterior, observados os seguíntes pra ;'0.";
[ 01: CInCO exercícios para as
áreas otoneíras -ta Amazônia jeeal e
para a área servida pelo sistema da
Compan.da Hidrelétrica da B{Ja Espé-anca até a Incorporação desta ao
si:),,(-mf di Compannh. Hidrelétrica do
88'1 F'1'afJCI5co:
II _. de dois exercícios observad.. um »ercentua' mínimo de um por
cento, cara as -íemaís ccneesslonárias,

As Portarias de fixação,
reajustamento de tarifas.
de -erno também especificar o valo!
Ar".

revísâo

?Q.
OL

.ecos
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dos [uros anuais de. 10% (dez por
cento; mcídentes sõbre os recursos
do !",-Dd( de neve-sã; investidos pelos concesstonartos na expansão de
seus sír.t.emas até 31 de dezembro de
1971, ]UlO" êsses que serão depositados em parcelas mensais. no Banco
do BrDi.V S. A., na conta Reserva.
Global de Reversão.
Art. JC O recclhin.ent-, da quota
de revc-rs âc e dos juros sôbre os recursos a. Fundo de Reversão aplícartoe. até 31 de dezembr de 1971 será
stetuac- <;: partir dE' 19 de janeiro
de 197~, ate o último dia útil de cada
mês, (te Banco do Brasil S. A., a
crédito ua conta "Centrais Elétricas
BrasileI. as S. A. - ELETROBRAS
_
RCSl rva Global de Reversão".
§ 1\ Ü recolhimento ao Banco do
Brasil S. A. será retto mediante guia
emttíua em 5 (cinco) vias, segundo
o modé,c anexa, com a seguinte de.!?-_
tínaçao .
llJo \oh'. Emprêsa concessionária
2lJo e 3n vias: ELETROBRAS
4{l. vie ' órgão arrecadador
51). via: D.N.A.E.E.
§ 2Q _ As agências do Banco do
Brasil S. A. efetuarão a transferên..
era do vaacr recebido para a Agência
Centre - Rio de Janeiro a crédito
da c:JD "" referida neste artigo, acompanhanr« as 2!!o e 3ll- vias das guias
de rec, inimento ,
3"'. p, emprêsa concessionária re ..
eeber-a ca agência arrecadadora as 1ª
e 54 via; tncumbindc lhe encaminhar
este, Ú1LL),l~ ao Departamento Nado..
na! de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE) .
4"". A agência Centro - Rio de
.Ianeíro, de. Banco de Brasil S. A.,
~

por sra vez, emitirá Aviso de Oré.,
dito pele valor Iíq.ríc. recebido, e o
envíaré à ELEThOBRA5 acompanhao das 2f,!. e 3{l. vias da guia de
recclhin.e.ntc e de uma via do Aviso
de Créd.t, da agência de origem.
Art. 4.Q OS registros contábeis, a
cargo :::o~ concessicnártos decorrentes da execucã., deste decreto, serão
procec!oo de acôrdo com as ínstruçôes de [ll\TAEE.

Art . .)'" A ELE'T'R-OBRAS aplicará
os recu-ses da conta Reserva Global
de Re-ersão em:
I - reversão ou encampaçào de 5e1'viços de energia elétrica:

II - concessão de empréstimos a
concessionários de serviços púuücoa
de enerpra elétrtca para expansão e
melhoria de seus serviços;
Ui - oesaproprraçâo ae áreas destínadas ~- construçãr j,f' reservatórios
de regularização de cursos dágua. a tê
5% tclncc 001 cento) da Reserva Global de Reversão. ouvido o Departamente Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 6", As operações de empréstímo a concessionários de serviços púbfíccs de energi ~ elétrica. realizadas
com ré-ursos da. Reserva Global de
Reversão, estarão sujeitas às normas
e procedimentos de análise e condições nnancelras adotadas pela ....
E1JETHOBRAS.
§ P. Os empréstimos de qUe trata
êste arr.gc serão amorbízados. nnan..
ceíramente, pelos concessionárros benertcra,-. I,. que também estarão abrigadas '1 proceder anualmente. à correção monetária da saldo devedor, simultânearr ente com a correção de seu
ativo tmobilízado.
~ 2\l _ C valor das prestações de
amortdzaçâc com a respectiva correção mcr.e.táría, será depositado pela
ELETRUBRAS no BanCo do Brasil
S. P.. na conta Reserva Global de
neve-são.
§ 31?
A ELETROERAS recolherá
ainda ao Banco do Brasil S. A.. a
crédito dá conta Reserva Global de
rl.~\I~rs:;(~, e a titulo de juros, c valor
corresj.onc.ente a 3% 'três por cento)
de montante dos recursos utilizados.
monetàrramenta corrigidos.
Art, 7". As aplicações previstas no
item I:J
art. 5" dêste Decreto não
veccei i:\.ç juros e ficarã.c registradas

õ-

temporariamente

cte que

na

ELE'r·H.OBRAS.

concluídas as operaçõ-s t-e.. :'<,ti'R.: a cade reservatório, com
a sua scbsequente transferência para
o Patrur.oníc da União.
P.rL 8'1 Os concessionanos de energfa eiénnca que nãc tJl"ovldencial'em
junt- a-. DNAEE tarifas a vigorar a
partir di" t" de Jl neir-, ae 1972, estarão I)OJ ígados a recolher a-o Banco
do Brasí. S. A. na forma prevista
no [1..:"' ijç e seus parágrafos, valor
igual " f'o% (cinco cor cento) do faturamento mensal. dentro dos lO primeiros dias do mês subseqüente, até
fixa.,;to,.l:, Cl.e novas tarifas
Furárn at . . único. O descumur-mento co disposto neste artigo sujeitará.
SE iam
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a empresa ao recolhimento de 5%
(cinco por
cento) do faturamente
mensal, dentro dos dez primeiros dias
de cada mês subseqüente, até a fíxação de novas tarifas.
Art. a.v Anualmente, após o encerramento do exercício, a .......•...•
ELETROBRAS apresentará ao Ministro das Minas e Energia relatório sôbre a posição da Reserva Global de

Reversão e sua movimentação.
Art. 10. .aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíua, 9 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Antonio Delfim Netto
Antonio Dias Leite Júnio1

o anexo referente ao presente de.,

Art. 351 O órgão de pessoal elo Departamento Nacional de
Portos e
Vias Navegáveis remeterá ao do Instituto Nacional de Colonízacão e Reforma Agrária, no prazo de- 30 (trinta) dias, a contar da vigência. dêste
ato, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo Lo.
Art. 4.Q O ocupante do cargo ora.
redistríbuído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
orçamento
órgão de origem, até que
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária' consigne os reCUl'SOS necessários ao pagamento das
despesas decorrentes do cumprimento
dêste ato.
Art. 5.9 aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República,

°

AUGUSTO
HAMANN
GRÜNEWALD

ereto foi publicado no D. O. de 10
de dezembro de 1971.

RADEMAKER

Mário David Andreazza

DECRETO Ng 69.722 - DE 9
DEZEMBRO DE; 1971

Redistribui cargo,
com o respectivo
ocupante, ,para o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária,
e dá ou'tras providências.

o

L. F, Cirne Lima

DE

Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lII, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 25', do Decretolei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. t.c Fica redístrrbuido para o
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) um cargo
de Almoxarife, código AF-101. 14. A,
com o respectivo ocupante, nstãcic
José Coimbra ele Magalhães Castro,
integrante do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, mantido o regime
jurídico do servidor.
Art. 2° O disposto neste decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito edmínistrativo ou revisã-o de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.

DECRETO Ng 69,723 DEZEMBRO

DE

DE

9

DE

1971

Retifica redistribuição de cargo> com
a respectiva ocuqunite, do Quadro
de Pessoal do Mini3tério da Educação e Cultura para o das J.zinas

e Bnerçia,

Vice-Presidente da República,
exercicic do cargo de Presidente
da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item III,
da Constituição. e tendo em vista o
que consta do processo n" 955·70, do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificado o Decreto
n" 67.131, de 1 de setembro de 1970,
publicado no Diário OficiaJ de 2 seguinte, que redlstributu cargos, com
os respectivos ocupantes, do (~uadro
de Pessoal do Mtntsterio da Educação e Cultura para o das Minas e
Energia, a fim de considerar que o
cargo ocupado por Dinorá Vicente
Pinto é de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-204.7, e não de Datilógrafo, código AF-503, 7.A, conforme
constou daquele ato.
O

1';0
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Art. 2° aste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971;
150" da Independência e 83° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Júlto Ribeiro Gontijo
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 69.724 DEZEMBRO DE

DE

Art. 2° A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa 5ituação que, em virtude de smdícãncia, inquérito administrativo ou rel isão de
enquadramento, \'P-!1h~ a
ser considerada nula, ilegal ou contrárta às normas admmístratívas em
vigor.
Art. 3° A o-unante do cargo ora
redístrfbuído continuara a perceber

9 DE

1971

Redistribuz,
c o m o . respectivo
ocupante, cargo da antzga Fundaçao Brasil-Central para o Deportamento Administrativo do Pessoat
Civil e dá outras providências.

Vice-Presidente da República,
no exercício do cargo de Presidente
da lU'pública, usando das atrfbulçõeaque lhe confere o e.n.tgo 81, ite:r:n lII,
dê'l. Constituição, e tendo em vista o
disposto no artigo 99, § 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído, com a
respectiva ocupante, um cargo
de
Escriturário,
código
AF-202.8.A,
ocupado por Stella Maria Fontes
Benítes, integrante do Quadra de
Pessoal Extinto da antiga Fundação
Brasil-Central, para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, mantido o regime jurídico
da servidora.
O

DECRETO N9 69.725 -

seus venci mentes <~ vantagens pela
Superlntendênc,a Q() Desenvolvtmento da Regíâo Centre-Oeste, até que
o orçamento do Departamento Administrativo do Pes308,! Civil coneigne os recursos necessários ao" pagamento das despesas resultantes do
disposto neste ato.
Art. 4° O órgão ele pessoal da S u-

perlntendencía

do

Deaenvclvímento

da Região Centro-Oeste, detentora
do acervo da antiga Fundação Brasil-Central, remeterá ao
Departamento Administrativo do Pesosal Ctvil, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicação dêste Decreto,
os assentamentos funcionais da servidora mencionada no artigo 1°.
Art. 5° í:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de J.971.;
150° da Independência e 83° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEW~D

José Costa Cavalcanti
DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da secretaria Geral ~ Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 40.634.000,00, para
retórço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Míruatérto dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de ors 40.634.0UO,00 (quarenta milhões, seiscentos e trinta e quatro mil
cruzeiros), para rerõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
27.00, a saber:
crs 1,00
27.00 - MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES
27.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
27.03.16.06.1.010 - Projetos a Cargo do Departamento
Nacional de portos e Vias Navegáveis
(Taxa de Melhoramento de Portos)
4.3.7.1 - Entidades Federais
3.600.000
03 - Vinculações Tributárias
.
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a.
Cargo do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis

Projetos
(Taxa

de

Melhoramento

de

Portos)

4.3.7.1 ~ Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias ...••........'....

TOTAL

.

37.034.000
40.634.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerào
do excesso de arrecadação da Taxa de Melhoramento de Portos, no valor de
Cr$ 40.634.000,00 (quarenta milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros), conforme definido no § 39 do artigo 43 da Lei nv 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 39 O presente crédito, no Orçamento próprio do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis obedecerá à seguinte programação:
o-s 1,00
67.00 - MINIST>:RIO DOS TRANSPORTES Entidades Supervisionadas

Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
67.05.16.06.1.001 - Construção .de Eclusas e Canalização de
Vias Interiores
.
2.800.000
800.000
67.05.16.06.1.003 - Melhoramento de Vias Interiores ""'"
6.600.000
67.05.16.08.1.004 - Porto de Itaqui
.
600.000
67.05.16.08.1.016 - Pôrto de Salvador
..
2.900.000
6'L05.16.02.1.Q20 - Porto de Angra dos Reis
.
9.800.000
67.05.16.08.1.021- Outros Investimentos
.
67.05.16.08.1.023 - Participação em Sociedades de Economia.
880.000
Mista
.
67.05.16.08.1.027 - 'I'ransferêncías às Admmístrações Portuárias da Taxa- de Melhoramento de
Portos (Lei nc 3.421-58)
.
16.254.000
Art. 49 âiste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
67.05 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 69. '726 -

DE

10 DE

DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Trtbunat Federal de Recu?,sos o crédito suplementar de cr$
.
458.000,00, para retorço de cotccões consiçtuulae. no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item:n da Constituição. e da autorização contida no artigo 6° da Lei
nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta;
Art. 19 etoa aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no va.cr de Cr$ 458.0Jo-.úD (quatrocentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros). para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
05.00. a saber:
o-s 1,00
~.OO-TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
D5.00.Ql.06.1.00i - Obras complementares e Adaptação no
Prédio do 'Tribunal Federal de Recursos
4.1.1.0 - Obras Púbncas
.
310.000
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Ü5.00.D1.06.2.001 3.L5.0 -

Processamento de Causas no Tribunal Federal de Recursos
Despesas de Exercidos Anteriores
.

148.000

458.000
TO'I'AL
.
Art. 2Q OS recursos necessáríoe à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentàrtas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 05.00, a saber:
crs 1,00
05.00 - TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
Projeto - 05.00.01.06.1.002
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
250.000
,
4.1. 4. O - Ma t,~ ria) Permanente ...............•....
128.000
AtiVidade .- 05 ..0 0.01.06..2.001
.
3.1.:1.2 - Outros Serviços de Terceiros
80.000
458.000

TOTAL, . .

Art. 39 ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revoganas as diSpusIções em contrárrc ,
.

Brasília, 10 de

Repúbüca.

dezembro

de 1971;

1509 da Independência

e

83Q da

EMÍLIO G. MÉDI';;X

sureao

Buzazd
António Dettim. Netto
JOão paulo aos Reis Velloso

DECRETO NQ 69.727 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre co MinMierio àa Aeronáutica o crédito suplementar de Cr$ 2.530.900,00,
'para retorço de dotcções ccmsiçtuuias no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúblíca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item [Il, da Oonstttutçào, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
no 5.628, de tv de dezembro de 1970, decreta:
Axt 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar
no vala; de Cr$ 2.530.9GO,OO «íeis milhões, quinhentos etrtnta ~l e novecentos cruzeíros.i , para refôrço de dotações orçamentárãas consignadas ao
subanexo 12.00, a saber:
Cr$ 1,00
12.00 - MINISTi'ORIO DA AERONAUTICA
12.00.01.04.2.002 - Acaocacáo e Instalação de órgãos em
Decorrência da Reforma Administrativa
15.000
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.
Bervíços de Terceiros
15.Q{l0
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
, ..
32.500
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações",.,
.
12.00.03.04.2.003 - Encargos Assistenciais
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
10.000
3,1,3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
12.00.08.07.2.007 - Funcíonamentc das Unidades Aéreas
10.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
,
,
.
12.00.08.07.2.010 - Operação e Manutenção dos 'Transportes
de Superfície
95.000
3.1.2.0 - Material de Consumo
, .. "
.
3. 1. 3. O-SerVIços de Terceiros
45.0CO
3.1.3.2 - Outcos Serviços de Terceiros
,
,
75.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
12.00.08.07.2.014 - Funcionamento do Serviço de Processamento de Dados
50.000
3, 1. 2, O - Material de Consumo
.
3.1.3.
Serviços de Terceiros
578.300
3.1,3,2 - Outros Serviços de Terceiros .... "., .. ". .

°-

ü

-
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3Q0

12.00.08.07.2.015 -

Coordenação e Execução dos Serviços Ad-

3.1.3.0 -

mínístc-atívos e Operacionais
Servíçoa de Terceiros

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

12.00.16.07.2.029 -

3.1.3. O 3.1.3.2 12.00.ltL09.2.034 -

4.1.3.0 12.00.16.09.2.035 -

.

Manutenção e Funcionamento da
de Aeroportuária (IULCLG)

174.900

Rê-

Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Funcionamento do Serviço de Busca e Salvamento (IULCLG)

810.200

Equipamentos e Instalações .....
Funcionamento do Serviço de contra -

150.000

o •••••••

Incêndio (n.,TLCLG)

3.1.3. O 3.1.3.2 3.1.4.0 -

Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Eãieargoa DIversos
0.0

TOTAL

.
•••••••••••••

.

450.000
20.000
2.530.9Oü

Art. 2<:1 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 12.00. a saber:
12.00 -

Serviços de Terceiros
Remuneração de SerVJÇOs Pessoais
.
Atividade - 12.{lQ.ü8.0í.2.01O
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
,
.
Atividade - 12;00.:J8.0~' .2.012
Material de Consumo
.
Atividade - 12.00.08.07.2.014
Encargos Diversos
.
Atividade - 12.00.08.07.2.015
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 12.00.10.04.2.019
Obras Públicas
.
Projeto - 12.00.n.05.1.017
Amortização
Amortização da Divida Pública
Fundada Interna . . ................•..............

3.1.3.0 3.1.3.1 -

3.1.3. O 3.1.3.2 3.1.2.0 3.1.4.0 -

3.1.3. O 3.1. 3.2 4.1.1.0 4.3. 1. O 4.3.1.1 01 -

Projeto -

12.00.H3.07.1.023

Aquisição de Imóveis
Atividade - 12.0V.16.07.2.029
Serviços de Terceiros
Outros Serviços C1z Terceiros
Projeto - 12.00.16.09.1.032
Obras Públicas
Atividade - 12.00.16.09.2.035
Material de Consumo
Obras Públicas

4.2.1.0 3.1.3.0 3. 1. 3.2 4.1.1.0 3.1.2.0 4.1.1.0 -

TOTAL

Art.

c-s 1,00

MINISTI:RIO DA AERONAUTICA
Atividade - 12.00.08,03.2.005

134.000
75.000
62.500
628.300
40.000
20.200

160.900

.

250.0óO

.

110.000

.

430.000

.
.

600.000
20.000

.

2.530.900

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. IGVOgadas as dtspcsíçõeg em contrario.
RE'!-,Ublica.
Brasília, lU de dezembro de 19'71; 1509 da Independência e 83° da.
39

República.
EMÍLIO G. MÉDI('J

Antônio Delfim Netto
J. Ararlpe Macêd·o
JOão PauZo aos Reis vezlOso

.Afros DO

~ODER EXECUTIVO

DECRETO N9 69.728 -

361

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministeriodas llfinas e Energia, em favor da Secretaria-Geral
Btuuuuiee Superms101wdas, o crédito suplementar no valor de Crs ....
1.081.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúhlíca, usando das atribuições que lhe confere o arti-.
go 81, item UI, da Constituíçao, e da autorização contida no artigo ô9 da Lei
nc 5.628. de 1 de dezem'n'o de 197D, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Se-.
cretaría-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Crs 1. 081.000,00 (um milhàc e oitenta e um mil cruzeiros), para refôrço
«e dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00, a saber:
22.00 -

MINISTJ';RIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral - Entidades Supervlsíonadas
22.03.04.01.1.008 - Projetos a Cargo da Comissão Nacional de
Energia Nuclear
3.2.'7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios . .
.
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
22.03.04.02.1.009 - Projetos a Cargo da- Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios . .
.
4.3.3.0 - Auxilíos para Obras Públicas
.
22.03.14.04'.1.010 - Projetos a cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
4.3.4.0 - Auxthos para Equípamentos e Instalações
2'.&.03.04.01.2.007 - AtiVIdades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
4.3.4.0 - Auxilies para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
.
22.03.04.02.2.008 - Atavídades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios . .
.
4.3.4.0 - Auxiuos para Equipamentos e Instalações
l~.03.04.03.2.Q09 AtiVidades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . .
.
22.03.12.04.2.010 - Atívidades a Cargo da comissão Nacional
de Energia Nuclear
4.3.4.0 - auxiãcs para, Equipamentos e Instalações

crs 1,00

22.03 -

TOTAL

.

12.000
207.000

178.00055.000
108.000
94.000
7.000

12.000
8.000

300.000'

100.000
1. 081. 000

Art , 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00, a saber:
22.00 -

MINISTIlRIO DAS MINAS E ENERGIA

22.03 -

Secretaria-Geral - Entidades supervisionadas
Projeto - 22.03.04.01.1.008
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxilios para Material Permanente
Projeto - 22.03.04.02.1.009
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxilios para Material Permanente

-i.3.4.0 -i.3.5.0 4.3.4.0 4.3.5.0 -

crs

1,00

.
.

159.000

45.000

.
.

192.500
120.500'

~62
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4.3.5.0 -

22.03.14.M.1.010
Auxilios para Material Permanente

3.2.7.2 -

Atividade - 22.US.Ú4.01.2.007
Entidades Federais

Projeto -

03 -

Outros Custeios . .
Ativtuada -

2~.03.04.02.2.008

4.3.5.0 -

Auxüíos para Material, Permanente

3.2.7.2 -

Atívioade - 22 03.04.03.2.009
Entidades Federais

03 - Outros Custeios . .

'4.3.7.1 -

04 -

Entidades Federais

Outras Contrtbuíçôes . .
Atividade -

4.3.5.0 -

2~.03.12.04.2.010

.

108.000

.

00.000

.

20.000

.

183.009

.

117.000

.

100.0011

.

1. OS1.000

.

Auxílios para Material Permanente
TOTAL

Art. 3Çl Em decorrência do presente Decreto, o orçamento próprio da Comtssao Nacional de Energia Nuclear sofrerá as seguintes alterações:
62.00 62. 01 -

MIN'ST1;;RlO DAS MINAS E ENERGIA

-

o-s

1,00

Entidades gupervrsíonadas

Comtssao N aciona'! de Energia Nuclear

Suplementando
Ampüaçao e Reaparelhamento da CNEN
e dos Institutos de pesquisa
.
Coordenação da Politica Nacional de Energia Nuclear . .
.
Pesquisa sõore Aplicações de Radioisótopos na Agrtcultura
.
Segurança e Radíoproteçâo
.
Formação de Pessoal e Intercâmbio Oienttnco no Pais e no Exterior
.
Produção e Tratamento de Minérios
.
Nucleares e Associados
Prospecção de Minérios Nucleares
.
a)

62.01.04.01.1.001 ·'fi"2.Q1.04.0l.2.00l 62.01.04.02.1.002 ~62.01.04.02.2.003

62.01.04.03.2.004 -

,62.01.12.04.2.005 62.01.14.04.1.009 -

b) Cancelando
Projeso _ 62.01.04.01.1.001
.
Atividade - 62.01.04.01.2.001
.
Proj~to 62.01.04.0"2.1.002 .•......•..
Projet.o - 62.01.04.02.1.003
.
Projeto - 62.01.04.02.1.007
.
Projeto - 62.01.04.02.1008
.
Atividade - 62.01.04.02.2.003
.
Atuvdade Projete -

101. 000
233.000
20.000
300.000
100.000
10S.000
1.081.000

TOTAL

Atividade -

219.000

62.ú1.04.03.2.004
62.01.12.04.2.005
62.01.14.04.1.009

TOTAL . .

.
.
.

204.000
36.000
233.000
20.000
10.000
50.000
20.000
300.000
100.000
10S.000
1.081.000 •

Art. 4Q ll::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-gudas as díspostções em contrário.
Brastlía, 10 de dezembro de 19'11; 150Q da Independência e 83'"' da.
RepUbllca.
EMíLIO

G. MÉDICI

Antõnio neuvni Netto
Antônio Dias Leite J'li,niOr
JOão paulo dos RelS venoso

Afros

DO PoDER

DECRETO N° 69.729 -

363

ExEcuTIvo

DE 10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao M1.ntstério do EXé_rctto. o crédito suplementar de Cr$ 108.180.000,00,
para retórço de dotaçoes consignadas no vigente Orçamento.

o Presídenre da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In. da Oonstatutçãc e da autorização contida no artigc 6° da.
Lei nv 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinada com o artigo 2° da Lei
5.750, de 2 de dezembro te 1971. decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército. o crédito suplementar no
valor de CrS IOS.180.000,úO (cento e oito milhões, cento e oitenta mil cru.zeíros) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
16.QO, a saber:

ie.00

-

o-s 1.00

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Mmístérto do Exército
Pagaraentn de Inativos e Pensionistas
Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inattvcs
.
3.2.3.2 - Penstonístaa
.
~6.01.08.05.2.027 Pagamento do Pessoal Civil e Militar
3.1.1.0 - Pess0s1
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.

16.01 ]6.01.03.07.2.007 3.2.3-.0 -

TOTAL

.

32.735.000
17.849.000

8.466.000
3.600.000
35.530.000
10.000.000
108.180.000

Art. 29 Os recursos nccessáríos à execução dêste Decreto decorrerão de
.enulação parcial de dotação orçamentária consignada' no vigente Orçamento

eo sucanexo za.oa, a saoer:
28.00 28.03 -

Cr$ 1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Corríenaçâo Geral
Projete - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
108.180.000
Art. 3'1 E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua "publícaçâo. revo-gac.as as díspcsíçóeg em contrário.
Brastlía, 10 de dezembro de 1971; 1509 da. Independência e 839 da.
Repúbhca,
EMíLIO G MÉDICI
Vrlando Geisel
Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N9 ti9. 730 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

.Abre ao subanexo Encargos Gerai.<s da União - Recursos sob Supervisão do
MinisUrio do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar
de Cr$ 2~500.000,OO, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígc 81, item ill, da Constltuíçào, e d,e. autorização contida no artigo 69 da Lei

ATOS
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PODER
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nv 5.628, de 1 de dezembro de 19"70, combinado com o artigo 29 da Lei nú-

mero 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União -

Recursos

sob Supervísáo do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar de Crg 2;.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzei-

ros), para refôrço de dotações orçamentárias consignada ao subanexo 28.00'
a saber:

c-s 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
28.02.01.01.1.0(}4 -

4.1.2.0 -

Plano de Mudança para Brasilia

Serviços em Regime de Programação Espedal . .

2.500.000"-

Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:

crs
28.00 -

1,01}

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência................
2.500.000'
Art. 3Q mate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. :::eVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de' 1971; 150Q da Independência e 839 da.
.aepúmtca. j
28,02 -

EMíLro G. MÉDrer
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N 9 69.731 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério aos Transportes, em tooor da Secretaria Geral ~- Entidades SupeTvi81onadas, o crédito suplementar de Cr$ 107.400.000,00,.
para retôrço de dotaçâo consignada no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artdgo 81. item 1IL. da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
nc 5.628, de 1 de dezembro de 19'70, combinado com o artigo 2i? da Lei número 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. li? Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ ....
107.400.000,(}(} (cento e sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros), para rerôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 27.00, a saber:

c-s
27.00 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atívídades a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
Subvenções ECOnômicas .

71.03.16.05.2.010 -

3.2.2.0 -

1,00

107.40(LOQO,

.At.ros DO

~ODER

ExECUTIvO

Art. 2° Os recursos necessáríos à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento
eo Subanexo 28.00, a saber:

Cr$ 1,00

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos 500 Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -

3.2.6.0 -

28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência

107.400.000

Art. 39 O presente crédito no orçamento próprio da Rêde Ferroviária
Federal S. A. obedecerá à seguinte programação:

eis

67.00 67.01 -67.01.16.05.2.001 -

MINISTl<RIO DOS

1,00

TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Rêde Ferrovíáría Federal S. A.
Operação do Sistema Ferrovíárío Federal

107.400.000

Axt. 4Q &>te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 10 de dezembro do' 1971; 1509 da Independência e 83Q da
RepUblica.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mario Damâ Asuueaeze
João Paulo aos RelS Velloso

DECRETO N9 69.732, -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - EntiClades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 12.000.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Oonstltançâo, e da autorização contida no artigo 69 da Lei
no 5.628, de 1 de dezembro de 1970. combinado com o artigo 29 da Lei número 5.75-0, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervistonadas, o crédito suplementar no valor de
Org 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentirias consignadas ao subanexo 27.00, a; saber:

crs

27.00 -

MINISTféRIO DOS TRANSPORTES

27.03 -

Secretaria-G€l'al - Entidades Supervtsionadaa
Atividade a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
EntiJades Federais

2/1.03.03.07.2.006 3.2.7.2 -

M-fu~~

.

050 - Pensionistas . .
.
06 - Salário-FamHia
.
27.03.16.04.2.008 - Atívinatíes a Cargo do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
'rOTAL

.

1,00

3.200.000
85:aõO
~O.OOO

8.695.000
12.000.000
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Art. 2Q OS recursos necessários à execução dêsbe Decreto decorrerão doexcesso de arrecacíaçao do lmpósto único sôbre LUbrificantes e Combustíveis.
Líquídcs e Gasosos, e da anulaçác parcial de uotaçãc orçamentária, a saber:

23.00 28.02 -

a) Excesso de arrecadação do IULCLG ..
b) Anuraçãn de dotação
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

crs 1,00
3.033.600,

Planejamento e Coordenação Geral

28.~~ 18.00.1.024
3.2.6.0 -- Reserva ue Contingência

Projeto --

T<YrAL

.

3.966.400,

.

12.000.000

.Art. 31? O presente credito, no orçamento próprio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, obedecerá à seguinte programação:

crs

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas
67.04 -- Departamento Nacional de ~tradas

1,00,

67.00 -

de

Rodagem

67.04.03.07.2.001 -- Pagamento, de Inativos e Pensionistas ..
67.04.16.04.2.002 - Adrrumstraçâo e Execução do Plano Nacional de viação ..........•.............
TOTAL ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3.300.000'
3.(190.000
12.000 .0(.0

Art. 4~ ãste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasrüa. :0

República.

de

dezembro

de 1971;

15(}Q da Independência e

839 da.

EMíLIO G. MÉDICJ

Antamo Dettim Netto
Mano Damà Anàreazza.
João Paulo ccs Re1.s Velloso

DECRETe

~o 69.733 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao M1.nistério âos Transportes
Entidades Supervisionadas, em ja-·
vor da Superintendência Nacional: da Marznha Mercante, o crédito suplementar d"'· Cr$ ~. 794. 0PO,O(l para retôrçc de dotações consignadas no-

mçenie Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Ite:n H'I, da Constítuição. e da autorização contida no artigo 6°'
da Lei n'' 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. I' Fica aberto ao Mínistérro dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor da Superintendt ncía Nacional da Marinha Mercante",
crs 2.194 000,00 (dois rmlhóes. setecentos e noventa "': quatro mil Cl Ul.;';;Ú'(,S). para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00, e, saber:
Cr$ 1,00.
67.00 - MINISTÉ;RIO DOS TRANSPORTES Entidades Supervisionadas
67.02 - Supermtenciéncia Nacional da Marinha
Mercante
67.02.16.06.1.001
Construção de 34 "Liners" (408.000
2.794.000>
TPBj
............•••.....••......•..•

o credito suplementar de
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Art. 2° Os recursos necessárlcs à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de cotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
crs 1,00
67.00 - lVHNJSTÉRIC DOS TRANSPORTESEntidades Supervisionadas
Projeto - 67.02.16.06.1.008
.
2.794.000
Art. 3° f::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrano.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antónto Deünn. Netto
Márzo David Andreazza
João Paulo dos Rczs lleUo:w
DECRETO N° 69.734 -

DE

10

DE DEZEJV.[BRO DE

1971

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Bnti-:
dades Súperounoruuios, o credito _§uplementar de ors 130.663.700,00, para
reforço de dotações consignadas no mçente Orçamento.

O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81 iltem IH, da Constít uiçâc, e da autorízaçào contida no artigo 6° da.
Lei n° 5.628. de 1 de cezembro de 1970, combinado com o artigo 2° da Lei
nO 5.750, de 2 de dezembro de 1S71, decreta:
Art. 1~ Fica aberto ao Mínist.er ío dos Transportes, em favor
ria-Geral - Entidades Superv isíonadas, o crédito suplementar
Cr$ 130.663.700,00 (cento ~ trm;a milhões, seiscentos e sessenta
,setecentClg cruzeiros) , par t rercrcc de dotações orçamentárias
ao subanexo 27.00, a saber:

da Secretano valor dEIe três mil e
consignadas.
Em Cr$ 1,00,

27.00 27.03 -

MINIST,;,RlO DOS TRANSPORTES
Becceta na Geral - Entidades Super-

visronadas

27.03.16.06.1.008 3.2.7.2
08
4.3.7.1
04
2703.16.06.2.012

-

3.2.7.2 08 -

Projetos a Cargo da
N&CIOnal da Marinha
jãnucadcs Federais
Divfrsas.
.
Outras Contribuições
Outras Contrf ourções
Atividades a, Cargo da
Nacional da Mar mha
Entidades P'ederaís
Díversas . ..

Superintendência
Mercante

lO............

115.604.700',
1.270.000

Superintendência
Mercante
""...........

13.789.00(}',

'I O T A L............................

130.663.700

Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão'
de ar,ulação parcial .te cctaçào orçamentàrra consignada no vigente Orça-o
mente ac- suba nexo 28.00, a saber:
Em crs 1,00:
28.00 - ENCAEGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos sol' Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto .- ~8 rl2 "]1] 00.1.(124
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
",...

130,663.70C'
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Art. 3° O presente crédito. no orçamento próprio da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante, obedecerá a seguinte programação:
Em crs 1,00

67.00 -

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

67.02 -

Superintendência Nacional

Entidades Supervisionadas
da Maeínha

Mercante
67.02.16.06.1.001 67.02.16.06.1.002 67.02.18.06.1.003 67.02.16.06.1. 004 ,67.02.16.06.1.005 67.02.16.06.1.006 67.02.16.06.1.007 67.02.16.06.1.009 67.02.16.06.1.010 '67.02.16.06.2.003 67.02.16.06.2.004 .67.02.16.06.2.005 ,67.02.16.06.2.008 -

Construção de 34 "Liners" (408 TPB)
Construção de 8 Cargueiros (70.150
TPBJ
..
Construção de 5 Graneleíros (219.100
TPB;
.
Construção de 6 navios-tanque (234.000
TPB) . " " " ' " "-'-'
.
Construção de 18 Cargueiros (80.140

56.847.400

TPB)

..

26.452.900

Construção de 3 navios-tanque (8.600
TPB)
..
Construção de Embarcações
.
Líquídaçâ o de Débitos da Extinta Autar-

3.502.QOO
3.2B3.3oo

.

.

qula Lloyd __Brasíleíro - Patrimônio Na_
cional _.- (Decreto-lei n- 67-66)
.
Companhia de Navegação do São Francisco . .
.
Companhia. de Navegação do São Francisco -. .
.
Emprêsa de Navegação da Amazônia
S. A
,
, ...•...........
Serviço de Navegação da Bacia do Prata S. A ..............................•.
Emprêsa de Navegação da Amazônia
S. A
.

T O T A L

.

1. 926.000
4.654.000
2.B90.0oo

16.049.100
1.270.000
8.192.000
4.278.000
774.000
545.000
130.663.700

Art. 4° ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla. lu de dezembro de 1971; :1.50° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. lV.IÉDIcI

Antônio Delfim Netto
Mário David A nd~'eazza
João Paulo dos Reis ve'zoec

DECRETO N° 69.735 -

DE 10 DE DEZEMBRà DE 1971

.Abre ao Ministério dos Transportes
Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o crédito
suotemenusr ele Cr$ 1ü.400.COO,OO, para retorço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
.artígo 81, item lU, da Constítuiçâo. e da autorização contida no artigo 6°
-da Lei n'' 5.628, de ~ de dezembro de 1970, decreta:
. ~rt. 1° Fica aberto ao Mmístérío dos Transportes - Entidades Superwísíonadas, em favor do Departamento Nacional de Portos e Vias Nave-

Afros DO PODER EXECUTIVO
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gáveis, o crédito suplementar de ors 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mn cruzeiros), para re íôrço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 67.00, a saber:

crs

b'(

1.00

.uu - MINIST:eRIO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervíslonadas
Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
67.05,16.06.1.003 -- Melhoramento em Vias Interiores .. ..
67.05.16.08.1.007 -~ Pôrto de Mareíó
.
67.05 -

67.05 16.08.1.010
67.05.16.08.1.012
67.05.16.08.1.01.
67.05.16.08.1.018
67.05.16,OS.1.021
57.05.16.08.1.024

Pôrto
Pôrtc
Pôrto
Pôrto

-

de Paranaguá

.

de Pôrto Alegre
..
de ttajat
.
de São Francisco do Sul
.
Outros Investimentos
.
Equipamento das Diretorias Regionais
e dos Pertos sob Administração do Depa-rtamento . .
.
TOTAL ..•.•.•...••....•............•

1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.300.000
1.600.000
200.000
1.100.000
200.000
10.400.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
ano laçãc parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanex.i 67.00, a saber:

crs

67.00 -

MINISTERIO DOS

67.05 -

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de: Portos e Vias
Navegáveis

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

---

1,00

TRANSPORTES-

...•..........•.......
.•....................
•.........•...........
•••......••....•......
..
_
.
••••.•.......•.••.....

1.000.000
800.000
2.400.000
900.000
3.400.000
900.000
1.000.000

TOTAL ...................•...•......•

10.400.000

67.05.16.06.1.002
67.05.16.06.1.005
67.05.16.08.1.008
67.05.16.08.1.011
67.C5.16.0S.l.013
67.05.16.08.1.014
67.05.16.08.1.015

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, la de dezembro de 1971; 1500 da Independência e 830 da.
República.
EMÍLI'') G.

NlÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis v euoso

DECRETO N° 69.736 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Saúde em lavor da Secretaria Geral, o crédito euptementar de Orá 100.000,00, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonstltulçâo. e da autorização contida no artãgo 60
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da Lei n" 5. 628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2" da
Lei n" 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. l e Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar no valor -de CT$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros),

para rerõrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 25.00, a saber:

crs

25.00 -

MINISTf'RIO DA SAUDE

25.02 -

Secretaria Geral
Programas Especiais de Assistência Mé-

25.02.15.0~L2.004 -

1,00

rhco-Hospítalar

3.2.1.0 _. Subvenções Sociais ............•......•.
TOTAL .

100.000
100.000

Art. 2° Os l'eCUTSOS necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00. a saber:
28.00 -

c-s

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejame-nto e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

1,00

28.02 -

TOTAL

..

100.000
100.000

Art. 3° li:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, Tevogadas aa disposições em contrário.

Brasília. 10 de dezembro do 1971;
República.
EMÍLIO G.

150° da

Independência

e 83° da

lIAÉDICI

Antônio Delfim Netto
Ruy Vieira da Cunha
João Paulo dos Reis veucso

DECRETG N° 69.737 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre, em favor do s'ubanexo 1.':NCARGOS GERAIS DA UNIÃO - Recursos sob Supervisão do Iârnietério da Fazenda, o crédito especial de crs
85.571.000,00, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU. da Ccnatítulção. e da autorização contida no artigo 1°
da Lei n.« 5.723, de 26 de outubro de 1971, combinada com o artigo '3. da
Lei n- 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao subanexo ENCARGOS GERAIS DA UNIAO ~
Recursos sob Supervisão do Mmístêrro da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 85.571.000,00 (cttenta e cmco milhões, quinhentos e setenta e um mil
cruzeiros), para atender despesa a seguir discriminada:
G

crs

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

213.01 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
28.01.03.08.2.010 - Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público
3.2.5. O -- Contribuições de Previdência Social '"

85.571.000

Afros
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Art. 2° Os recursos necessárícs à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:
28.00 -

c-s

1100

ENCAHGOS GEHAIS DA UNIAO'

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1. 024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

85.571.000

Art. 3° ~st~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 10 de dezembro de 1971;
República.

150° da

Independência

e 83°

da

EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
João Paula dos Reis velloso

DECRETO

69. 73B -

NQ

DE

10 DE

DEZEMBRO DE

1971

Abre cc Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor de diversas
Unidades, o crédito suplementas de Cr$6.285.600,00, para retõrço de
dotações consignadas uc vigente Orçamento.

o Presidente da Repúbhca, usando da atribuição que lhe confere o arttgc 81, item III, da Constdtuição, e da autorização contida no artigo 6Q da
Lei n" 5.628. de: 1 de cezembro de 1970, combinado com .o artigo 2° do Lei
n" 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, em
favor de diversas Unidades, Q crédito suplementar no valor de Cr$
.
6.285.500,01l (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias .consignadas ao subanexo
:W.OO, a saber:
Em Cr$ 1,00
26.00 -

26.01
26.01.Q1.04,2.001
3.1.1.1
01
02
26.02
26.02.01.08.1.002
4.1.4.0
26.02.01.08.2.003
3.1.1.1
02
26.02.03.04.2.003

MINISTl!:mú DO THABALHO E PHEVIDl!:NCIA SOCIAL

--

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial e Juridica
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Secretaria Geral
Reequipamentc da Secretaria
Material Permanente
.
Coordenação e Planejamento Setorial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Subvenção e Auxílio à Fundação de ASM
srstêncía ao Garimpeiro
4.3.3.0 - Auxij'os para Obras públicas
.
4.3.4:·.0 -- Auxílios para Equipamentos e Instalaçôes

26.03 26.03.03.05.2.006
3.1.1.1
01
02

-

,

., •••••••••••••••••••••••••••••••

Secretaria Geral - órgãos Regionais do
Trabalho
Fiscalização do Trabalho no País
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.

33.000
50.000
37.000
50.000
540.000
60.000

2.681. 300

50.000
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Em Cr$ ),00
3.1.3.2
3.2.3.3
26.05
26.05.01.07.2.009
3.1.1.1

--

01 26.07 -

Outros Serviços de Terceiros
Salário-Família . .
,
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Ccntrôle Financeiro
Pessoal Civil

.
.

150.000
496.850

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Conselho de Recursos da Previdência

18.000

Social
Julgamento dos Recursos
à Prevídêncra Social
3.1.1.1 _.- Pessoal Civil

26.07.03.08.2.011 -

Relacionados

01 _ Vencimentos e Vantagens Fixas
26.09 26.09.01.01.2.013 -

.

60.000

Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administra-

tivos
3.1.1.1
02
3.2.7.6
26.09.03.01.2.017

-

Pessoal Civil
Despesas Variáveis .......•.............
Pessoas . . ...............•..•..........
Pessoal do Extinto SAPS à disposição
da CaBAL
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - 'vencimentos-te Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - êalárto-Famílía . .
.
26.10 - Departamento Nacional do Trabalho
26.10.03.05.2.019 - Coordenação e Fiscalização das Normas de Proteção ao Trabalho e Atividades Bíndicals
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
26.11 - Departamento Nacional do Salário
26.11.03.01.2.020 - Coordenação e Orientação da Política Salarial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
26.12 - Departa:""!l.ento Nacional
de Mão-deObra
26.12.03.05.2.024 - Fixação e Acompanhamento da Politica de Mão-de-Obra
3.1.1.1 - Pessoal Cívl!
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
26.13 - Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho
26.13.03.05.2.027 - Supervisão e Coordenação da Segurança e Higiene do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoa1 Civi~
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salârlc-Famflfa . .
.
26.14 - Departamentc Nacional de Previdência
Social
2&.14.03.08.2.030 - Supervisão e Piscalização da Prevídêncta Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
62 _.. Despesas vartáveís
.
26.15 - Serviço de Estatística da Previdência
e do Trabalho
26.15.03.01.2.031 - E~aboração de Estatística Relativa a
Previdência e Assistência Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

100.000
5.000

1.000.000
172.000

4.100

206.433
5.500

141. 00

47.667
500

110.000
3.000

1~2.000
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26.16
26.16.03.02.2.033
3.2.3.3
26.17
26.17.03.01.2.034
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

-

Serviço .1\ tuarial
Pesquíss , Estude e Divulgação Atuarial
Balarío-Família .

150

. ................•....

Serviços de Documentação
Documentação e Divulgação
Pessoal crvu
Vencirnentox e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

.
.

Balário-Famílía

.

109.000
1.000
2.100

.

6.285.600

TOTAL

Art. 2 0 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações crçamentárías consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 26.00 e 28.00, a saber:
Em Cr$ 1,00
26.00 -

M1N1STI;RIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

26.01 -

Gabinete do Ministro

Atividade -

26.01.01.04.2.001
3.2.3.3 - Salárío-Famílía"
.
ze.02 ~. Secretaria Geral
Atividade - 26.02.01.08.2.003
3.1.1.1 -' Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Yantagens Fixas
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
26.05 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 26.05.01.07.2.009
3.2.3.3 '-- Salarto Família
, .
26.06 - DiVIsa0 de Segurança e Informações
Atividade - 26.06.08. OU. 2.010
3.2-.3.3 -- Sà.Iár'Io-Farnfll a
.
26.08 - Conselho Superior do Trabalho Marítimo
Atividade - 26.08.03.05.2.012
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
26.09 - Departamento de Administração
Atividade - 26. C9. 01. 01. 2.013
3.1.2.0 - Materfal de Consumo
.
Atividade -- 26.09.01.03.2.014
3.1.3.:::: - Outros Serviços de Terceil'os
.
Projeto _. 26.09.03.01.1.0t1
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atividade - 26.09.03.01. 2.015
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 26.09.03.01.2.016
3.1.2.0 ~ Material de Consumo
..
26.10 -

Atividade -

750

35.000
23.000
14.000
8.800
6.000

48.000
150.000
30.000
30.000
40.000
10.000
Em Cr$ 1,00

Departamento Nacional do Trabalho
26.10.03.05.2.019

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamentc Nacional de Mão-de-Obra

130.000

26.12.03.05.2.025
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
26.14 .- Departamento Nacional de Previdência

100.000

3.1.1.1 01 26.12 -

Atividade -

Social
AtivIdade - 26.14.03.08.2.030
. 3.2.3.3 - Salário-Família .

.

.

5.000

ATOS
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26.15 _.. Bervíço de Estatística da Previdência e
do Trab".lho
Atividade - 26.15 06.04.2.n32
3.2.3.4 - Abono Famiuar
26.16 - Serviço Atuaria}
Atividade -- 26.16. C3.02.2.033
3.1.1.1 - Pessoal Civil
0

01 -

••

'_'_

Vencímentos e Vantagens Fixas

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão

3.070.150

.

90.000

do Mínlstêrlo

do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024

3.2.6.0 -

Reserva de COntingência

.

2.494.000
6.285.600

TOTAL

Art. 3" :Bste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

10 de dezembro

de 1971; 1509 da Independência

e 83(1 da

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
Joã"J Paulo dos Reis Vello1'lo

DEüRETO NO? 69.739 -

DE

10

DE DEZEMBRo DE

1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura ,em favor do Departamento
de Assuntos Universitário.') - Entidades Supervisionadas, o crédito suPlementar de C ....-$ 5UO. (,00,00, t.ara retorço de dOtação consignada no
mçenie Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
-artlgo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
Art. Iv Fit.a aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar DO valor de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzei1'05). para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 15.00,

a saber:

Cr$ 1,00
15.00·- MINISTÉHIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários
-

Entídanes Supervisionadas

15.19.09.06.2.11, -- Atdvidade a Cargo da Universidade Fe-

deral I" tumínense
3.2.7.2 -

02 -

Entidades Federais

Serviços de Terceiros Serviços Pessoais .
Total. .

Remuneração de
•. . . .

500.000

5.00.000

375
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Al't. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 15.20 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Departamento de Desportos e Educação
Písíca

projeto -

15.20.09.09.1.029

3.2.1. O -

Subvenções Sociais

500.000

Total .
500.000
Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio da Universidade Federal Fluminense, obedecerá a seguinte programação:
55.00 -

MINIST"RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Bmtadades Supervisionadas

crs

1,00

Universidade Federal Fluminense
Administração e Manutenção do Ensino
500.000
Arü. 49 :E'.ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em cont..r árío
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repumíca,

55.22 55.22.09.06.2.001 -

~MÍLIO

G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Júlio Icioeiro GOnti10
soao paulo cos Retos vezzoso

DECRETO N9 69.740 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE Í971

Abre ao Min~stério da Educação e Cultura em favor de diversas Unidades, o crédito suple1nentar de Cr$ 67.105.100,00; para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

OPresidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item lll, da Constdtuíção, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 29 da
Lei nv 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educaçãs e Cultura, em favor
de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 67.105.100,00
(sessenta e sete milhões, cento e CliCO mil e cem cruzeiros), para refôrço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINIS1ERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Secretaria Geral
Supervisão, Coordenação e Administração,
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e vantagens Fixas
.
15.16 - Departamento de Assuntos Culturais
15.16.09.11.2.076 - Manutenção dos Serviços de Biblioteca
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
15.02 -

15.U:L09.01.2.004 -

25.000

4.000
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ATOS

DO PoDER

EXECUTIVO

Cr$ 1,00

15.18 -

Departamento de Assuntos Universitários

15.18.09.062.091 -

Admínistraçâo e Manutenção da Escola de
Agronomta da Amazônia

3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 15.18.09.06.2.094 -

Pessoa) Civil

Vencimentos c Vantagens Fixas

.

3.1.1.1 -

Salário-Famíha
.
Administração e Manutenção da Escola
de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Pessoal Civil

01 15.19 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento de Assuntos Universitários

15.19.09.06.2.103 -

Entidade; Supervisionadas
Atividade a Cargo da Fundação Univer-

7.000
2.000

3.900

sidade de Amazonas
3.2.7.5 01 15.19.09.06.2.104 3.2.7.5 01 15.19.09.06.2.105 3.2.7.5 01 15.19.09.06.2.111 3.2.7.5 01 15.19.09.06.2.112 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.113 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.114 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.115 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.116 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.117 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.118 3.2.7.2
01
06
07

-

Fundações Instituídas
Pessoal • .
Atividade a Cargo da
sidade de Brasília
Fundações Instituídas
Pessoal . .._
Ativídadeia Cargo da

pelo Poder Público
.
Fundação Univer-

1.049.300

pelo Poder Público
.
Fundação Univer-

4.691. 700

sídade 10 Maranhão
Fundações Instdtuídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Fundação Uníverstdade Federal de Sergipe
Fundações Instituídas pelo Poder Púbüeo
Pessoal.
.
.
Ativídans a Cargo da Universidade Federal de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal
•.
.
Atdvídade a Cargo da Universidade Federal da Bahia
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal tio Ceará
Entidades Federais
Pessoal.
. ..........................•
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo
Entidades Federais
Pe.s.soal . .
.
Atavídaae a Cargo da universidade Pederal de Goiás
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal Fluminense
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora
Entidades Federais
Pessoal . . ............................•
Salárío-Pamílla . .
.
Contribuições de Previdência Social ...•

700.000

825.700

694.500

3.165.800

3.542.700

935.600

1. 728.000

1.983.700

952.200
2.400
17.200

Arros

15.19.09.06.2.119 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.120 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.121 3.2.7.2 01 -

15.19.09.06.2.122 3.2.7.2
01
07
15.19.09.06.2.123

-

:3.2.1.2 01 15.19.09.06.2.124 3.2.~'.2

01 15.19.09.06.2.125 3.2.7.2 01 1'4 -

15.19.09.06.2.126 3.2.7.2 01 04 -

15.19.09.06.2.127 3.2.7.2 01 07 -

15.19.09.06.2.128 3.2.7.2 01 15.1909.06.2.129 3.2.7.2 01 15.19.09.06.2.130 3.2.7.2 01 -

15.19.09.06.2.131 3.2.7.2 01 15.24 15.24.09.05.2.185 3.2.7.2 01 -

DO PODER
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ExEaunvü

Atividade a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atdvídarte a Cargo da universidade FeR
deral do Pará
Entidades Federais
Pessoal . . .. . ........................•
Atividade a Cargo da Universidade Federal da Paraíba
Entidades Pederaía
Pessoal . . .............................•
Atívtôade a Cargo da universidade FeR
deral do Paraná
Entidades Federais
Pessoal.
.
"
.
Contribuições de Previdência Social
Atividade a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio "Grande do Norte
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos
..
'
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal d.e Santa Catarina
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atívtdade a Cargo da universidade Federal Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural dó Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da EsCola Paulista de
Medicina
Bnttuades Federais

Pessoal . .

6.927.200

803.200

2.392.000

2.674.000
193.700

5.726.000

1.980.000

4.996.800
428.500

7.200.000
740.000

2.199.900
168.500

2.728.700

708.400

946.000

.

1.369.400

Departamento de Ensino Médio - Entidades S . m ervísíonadas
Atividade a Cargo do Colégio Pedro II
Entidades Federais
Pessoal . . .............•................

2.252.400

ATO~,
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15.24.09.05.2.191 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.192 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.193 3.2.7.2 01 15.24.09,052.196 3.2.1.~

OI -

15.24.09.05.2.199 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.202 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.2fI5 3.2.7.2 01 15.24.09.05.2.206 3.2.7.~

01 -

DO PODER EXECUTIVO

Atdvídade a Cargo da Escola Técnica Federal Oelao Suckow da Fonseca
Bnttdades Federais
Pessoal . . . . ..........................•
Atividacte a Cargo da Escola Técnica P'edera! do Esp1rito Santo
Entidades Federais
Pessoal
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Goiás
Entidades Federais
Pessoal
.. . ,
.
AtiVidade a Cargo da Escola Técnica Fe-

530.300

212.000

/

245.900

deral de Minas Gerais
Entidades Federais
pessoal . .
,
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Fe-

546.500

deral da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco

137.200

Entídaues Federaís
PessOal . .
.
Atividade a Cargo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Pessoal
. . ............................•
Atividade a Cargo da Escola Técnica
Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Pessoal . .
.

TOTAL

.

279.900

264.500

123.400
67.105.100

Art. 2Q Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Vigente Orçamen to aos subanexos 15. 00 ~ 28.00, a saber:

crs
15.00 15.09 Atividade 3.1.1.1 02 15.::'8 Atividade 3.1.1 1 01 Atividade 3.1.1.1 02 15.19 Atividade 3.2.7506 Atividade 3.2.7.5 07 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Conselho Federal de Cultura
15.09.09 01.2.026
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .
Departamento de Assuntos Universitários
15.18.D9.06,2.093
Pessoal Civil

Vencímenros e Vantagens Fixas........

15.18.09.06.2.096
Pessoal CivH
Despesas Variáveis.
Departamento de Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
15.19.09.06.2.102
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Salário-Família . .
15.19.0906.2.104
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Contribuições de Previdência social .....

1,00

43.400

36.000
150.000

66.600
600.000
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Atividade
3.2.7.2
07
Atividade
3.3.7.2

-

ÜÔ -

Atividade
3.2.7.2
04
Atividade
3.2.7.2

-

C2 15.24 -

Atividade 3.2.7.2 07 Atividade 3.2.'1.2 02 04
06
Atividade
3.2. 7.~
01
Atividade
3.2.'1.:),
07
Atividade
3.2.7.2
07
28.00
28.02

-

-

Projeto 3.2.6.0 -

15.19,09.06.2.113
Entidades Federais
COntribuições de Previdência Social ....
15.19.09 J!S. 2 .114
Entidades Federais
Balárto-famíüa . •
.
15.19.09.06.2.123
Entidades Federais
Inativos . . .. ,
.
15.19.09.08.2.131
Entidades Federais
Serviços de Terceiros - Remuneraçâo de
serviços Pessoais . .
.
Departamento de Ensino Médio - Entidades Suoervisíonadas
15.24.09.05.2.185
Entidades Federais
Contríbtnçôes de Previdência Social ....
15.24.09.0fi.2.187
Entidades Federais
Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais . .
.
Inativos . . ".-.-.
Salário- Famüia . .
.
15.24.0905.2.188
Entidades Federais
Pessoal.
.
.
15.24.09.05 2.198
Entidades Federais
Contríbutcôes ce Previdência Social
15.24.09.05.2.20F.
Entidades Federais
Contríbutções de Previdência Social
ENCARGOS GERAIs DA UNIAO
Recursos sob a Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.1800.1.024
Reserva de Contingência
.

63.423.800

TOTAL

67.105.100

..

700.000
149.900
818.400

100.000

300.000

100.000
119.000
10.000
100.000
38.000
350.00P

Art. 3Q O presente crédito. ::lOS orçamentos próprios das Entidades Supervísícnadas, acarretará as seguintes alterações:

c-s
a)

1.00

SUPLEMENTAÇAO:

55.00 - MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.08 - Fun dacao Umversídade do Amazonas
55.08.09.06.2.001 - Aômtnistraçâc e Manutenção do Ensino
55.09 - Fundaçã-o Universidade de Brasília
~5.09.09.06.2.00: Admtntstracào ~ Manutencâo do Ensino
55.10 - Fundação Universidade do' Maranhão
55.10 09.06.2.001 - Admírustracáo e Manutencâo do Ensino
55.16 - Funôacâo Untveraidade Federal de Sergipe
55.16.09.06.2.001 - Admínistracáo e Manutenção do Ensino
55.17 -- Universidade Federal de Alagoas
55.17.09.06.2.001 - Admtntstraçâr, e Manutencâo do Ensino
55.18 - Universidade Federal da Bahia
55.18.09.06.2.001 - Administração e Manutenção do Ensino

1.049.300
4.691.700
700.000
825.700

694.500
3.165.800

380

Aros

55.]:'
55.19.09.06.2.001
i5. 20
55.20.09.06.2.001
55.21
55.21.09.06.2.001
55.22
55.22.09.06.2.00J
55.23
55.23.09.06.2.001
-='5.24
55.24.09.06.2.COí
55.25
55.25.09.06.2.001

~

-

-

55.26 55.26.09.06.2.001
55.27
55.27.09.06.2.001
55.28
55.28.09.06.2.0U1

-

55.29 55.29.09.06.2.001 55.30 -

[;0

PODER

EXECUTIVO

trmvereme.ae Federal do Ceará
Admímstraçâo e Manutenção do Ensino
Uníverstdads Federal do Espírito Santo
Admímstraçàc e Manutenção do Ensino
Universidade Federal de GOiás
Adminístaação e Manutenção do Ensino
Uníverstdade Federal Fluminense
Administração e Manutenção do Ensino
Universrdade Federal de Juiz de Fora
Administração e Manutenção do Ensino
Universidade Federal de Minas Gerais
Adminístraçào e Manutenção do Ensino
Universidade Federal do Pará
Admímstração e Manutenção do Ensino

Uníversi-tade Federal da Paraíba
Adminístraçào e Manutenção do Ensino
Universidade Federal do Paraná
Admíntstracâo e Manutenção do Ensino
Universidade Federal de Pernambuco
Admínlstraçâo e Manutenção do Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do
NOrte
Administração e Manutenção" do Ensino
Universidade Federal do Rio Grande do

crs

1,00

3.542.70iJ
935.600
1. 728.000
1. 983.700
971.800
6.927.200
803.200
2.392.000
2.867.700
5.726.000
1.980.000

Sul
55.30.09.06.2.001
55.31
55.31. 09.06.2.001
55.32
55.32.09.06.2.001
55.33
55.32.09.06.2.001
55.34
55.34.09.06.2.001
55.35
55.35.09.06.2.001

55.36
55.36.09.06.2.001
55 . .:sR
55.38.09.05.2.001
55.44
55.44.09.05 2.0(;1
55 45
55.45.09.05.2.001
55.46
55.46,09.05.2.00t
55.40
55.49.09.05.2.0l'1
55.52
55.52.09.05.2.001
55 _;')5
55.55.09.05.2.001
55 ..58
55.58.09.05,2.001

55.59
55.59.09.05.2.001

Admtnístraçâo e Manutençâo do Ensino
Uníverstdad... Federal do Rio de Janeiro
Admíntsrraçâo e Manutenção do Ensino
Uníversírtade Federal de Santa Catarina
Admínistraçfo e Manutenção do Ensino
Uníversicace Federal de Santa Maria
Administração e Manutenção do Ensino
Uníversioade Federal Rural de Pernambuco
- Adminía.racão e Manutenção do Ensino
- Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro
- Admtntstraçâo e Manutenção do Ensino
- Escola Paulista de Medicina
- Admtnistraçâo e Manutenção do Ensino
- Colégio Pedro II
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal Celso Buckow da
F'únseca
- Admtnístraçâo e Manutenção do Ensino
- Escola 'rccnrca Federal do Espírito Santo
- Admtnisn-açâo e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal de Goiás
- Arímtrustraçâo e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal de Minas Gerais
- Admtnísrraçàc e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal da Paraiba
- Admímstracâo e Manutenção do Ensino
- Escola Tecníca Federal de Pernambuco
- Aôrmrustração e Manutenção do Ensino
- Escola Tecnica Federal do Rio Grande do
Norte
- Admtnlstraçà.... ~ e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal de Santa Catarina
- Administração e Manutenção do Ensino
-

5.425.300
7.940.000
2.368.400
2.728.700
708.400
946.000
1.369.400
2.252.400
530.300
212.000
245.900
546.500
137.200
279.900
264.500
123.400

Afros DO PODER EXECUTIVO

ô5.00 -

-

381

bJ CANCELAMENTO:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Entidades Supervisionadas
Cr$ 1,00

Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara
55.07.09.06.2.001 - Admínístraçâo e Manutenção do Ensino
66.600
55 09 - Fundaça., Universidade de Brasília
55.09.09.06.2.001 - Admmístracâc e Manutenção do Ensino
600.000
55. 18 - Universidade Federal da Bahia
55.18.09.06.2.001 - Administração e Manutençâo do Ensino
700.000
55.19 - Umverstcaôe Federal do Ceara
55.19.09.06.2.00l - Admímstraçào e Manutenção do Ensino
149.900
55.2g - Universidade Federal de Pernambuco
55.28.09.06.2 n01 - Adminístraçâo e Manutenção do Ensino
818.400
55.36 - Escola Paulista de Medicíma
55.36.09.06.2 001 - Admtntstraçao e Manutenção do Ensino
100.000
:15.38 - Colégio Pedro II
55.38.09.05.2.C,01 - Admínístraçâo e Manutenção do Ensino
300.000
55.40 - Escola Técnica Federal do Amazonas
55.40.09.05.2.0(11 - Admmístracâo e Manutenção do EnSInO
229.000
5~.41 Escola Técnics Federal da Bahia
55.41.09.05.2.r,01 - Admtnístraçào. e- Manutenção do Ensino
100.000
55 1;1 - Escola Técnica Federal do Pará
55.51.09.05.2.001 - Administr-acâo e Manutenção do Ensino
38.000
!'!}.61 - Escola Técnica Federal de Sergipe
55.61. 09.05 2.001 - Admíníatraçâo e Manutenção do Ensino
350.000
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
HepUbl1ca.
55.07 -

EMÍLIO G. MÉDICI

António Delj"lm Netto
Júltr R.fbe1.ro GOntt10
JO{w paulo elos ReM veuoso

DECRETO

N9

69.741 -

DE

10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Min'.~tério ela Justiça, em lavor do Departamento de Policia Feaeral: o crectito suplementar dt: Cr$ 1.061.970,00, para retorço de dotaçces consiçnaaas no vigente Orçamento.

O President-e ela Repúbli-ca. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item Ia, ca Conetrtuíçâo, e da autorização contdda no artigo 69
da LeI nv 5 GZ&. de 1 de dezembro de 1970, combinada com o artigo 29 da
Lei nv 5.750. de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. te Fica aberto ao Ministério da Justiça. em favor do Departamento de Policia Federal, o crédito suplementar no valor de
.
CrS 1.061.970,00 (um milhão, sessenta e um mn, novecentos e setenta
cruzeiros), para rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
20.00, a saber:
Cr$ 1,00
20.00 20.14 20.14.08.12.2.017 -

3.1 1.0 3.1.1.1 02 -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Departamento de Policia Federal
Coordenaçêo e Manutenção do Policiamento Federal
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.

1.061.970
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Art. 21? Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anuíaçác parciai de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao sunanexo 28.00, a saber:

crs 1,00
:i.8.0C 28.02 Pro~eto

-

3.~.6.0

-

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência.........

1.061.970

Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogaaaa as disposições em contrário.

Bras1lia, 10 de dezembro de

rcepuouca,

1971;

1509 da Independência e s3'? ,Q.a

EMíLIO G. MÉDICI

Alfred,o Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Rei'8 VelZoso

::lECRETO

N"

69. 74~ -

DE

10 DE DEZEMBRO DE 1",971

Abre ao Ministério das conumícoções, em favor da Secretaria Geral enuauaee Supcnisic..nadas, o crédito suplementar de Cr$ 33.030.000,00
para retorço de dotações comignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item IH, da Constdtulçâc, e da autorização contida no artigo 6.0
da Lei n.s 5.628, de 1.0 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.'"' da
Lei n.« 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas; o crédito suplementar de
Cr$ 33. 03C . 000,00 (trinta e três milhões e trinta mil cruzeiros), para rerórço
de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 14.00, a saber:

o-s
14.00 14.03 14.03.07.01.2.003
3.2.2.0
14.03.07.04.2.004
3.2.2.0

Ministério das Comunicações
Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
- Atividade a Cargo da Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos
- Subvenções Econômicas
.
- Atividade a Ca-rgo da Emprêsa Brasileira
de Oorreícs e Telégrafos
- Subvenções Econômicas
.

1,OlJ

12.030.000
21.000.000

33.030.000
TOTAL
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.QO, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.;) - Reserva de Contingência
.
33.030.000
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Art. 3.° O presente crédito no orçamento próprio da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
54.00 - Ministério das Comunicações
Entídade.s Supervlsíonadas
54.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
54.01.07.01.2.001 - Coordenação dos Serviços de Comunicações . .
12.030. OQO
54.01. 07 . 04.2.002 - Tráfe:5J Postal-Telegráfico .
21. 000. 000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉIlIcr

Antônio Delfim Netto
João Paulo d08 Reis VellOso
Hygmo C. Corsetti

DECRETO

N.o

69.743 -

DE

10 DE

DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda em taxor da Inspetoria Geral de Finanças
e Secretaria da Receita Federal (órgãos de Administração Gerai), o
crectlto suplementar ae c.:r$ ú1.937.00D,OO, para refórçc àe dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei n." 5.628, de 1.0 de dezembrc de 1970, combinado com o artigo 2.° da
Lei n.v 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Inspetoria
Geral de Finanças e Secretaria da Receita Federal (Órgãos de Admínlsbração Geral), o crédito suplementar no valor de Cr$ 18.937.000,00 (dezoito
milhões, novecentos e trinta e sete mil cruzeiros), para rerõrça de doteçôea
orçamentárias consignadas ao subanexo 17.000, a saber:
o-s 1,00
17.00 - Ministério da Fazenda
17.04 - Inspetoria Geral de Finanças
17.04.01.07.1.007 -- Equipamento: da Inspetoria Geral de
Finanças
4.1.3.0 ~ Equipamentos e Instalações
.
836.000
150.000
4.1.40 - Material Permanente
.
17.04.01.07.2.007 - Coordenação e Contrôle dos Sistemas de
Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria da. União
14.000
3.1.2.0 - Materta, de Consumo
.
17.17 - Secretaria da Receita Federal (órgão de
de Admtnlstração Geral)
17.17.01.07.1.026 - Construção do Prédio da Superintendência da Receita Federal em São Paulo (SP)
4.1.1.0- Obras Públicas
..
17.242.000
17.17.01.01.1.018 - Equipamento dos órgãos de Administração Gerai.
4.1.3.0 - Equípamentos e Instalações
.
623.900
71.100
4.1.4.0 -- Matertar Permanente
.
18.g37.UüO
TOTAL
.
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Art. 2.° Os recursos necessários à -execuçâo dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, saber:
Em Cr$ 1,00
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recurso sub Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1024
3.2.6.0 ~ Reserva de Contingência .......•.....•
18.937.000
Art. 3.° aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília

10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e

83.0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vetzosc

DECRETO N." 69.744 -

DE

Abre à Justiça Federal de 1." tnstãmcia
para o fim que especifica.

10

DE DEZE:M:BRQ DE

19'í'1

o crédito especial de Cr$ 500.000,00,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ~II da Constituição, e da autorização contida no artigo 1.0
da Lei n.v 5.743, de 1.0 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1." Fica aberto à Justiça Federal de La Instância, o crédito especial
de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para atender a despesa a
seguir discriminada:

crs

1.00

Justiça de 1.- Instância
Aquisição de Prédio para a Justiça Federal de I" Instância no Estado do Ceará
4;2.1.0 ..- Aquisição de Imóveis .
500 000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 09.00, a saber:
09.00 09.00.01.06.1.005 -

Cr$ 1,00

09.00 -

Justica Federal de La Instância

Projeto

-- 09.00.01.06.1.003
Aquisição de Imóveis
500.000
Art. 3.° ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brastlía , 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
República.
4.2.1.0 -

EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buizaici
Antônw Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N:' 69.74b -

DE 10 DE DEzEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Educação f' Cultura em favor do Departamento áe
Assuntos Utuoersitáaíoe -. Entidades Supervisionadas e Departamento
de Ensino Médio - E'Il.tidades Supervisionadas, o crédito suplementi!.:t'
de Cr$ 2.255.000,00, para retorço de dotações consignadas no uiqenie
Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere G
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6."

Afros
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da Lei TI.O 5.628, de 1.0 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.0 da
Lei D.O 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Assuntos Unrversítàrtos _ Entidades supervisionadas e
jjepartamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas, o crédito
suplementar no valor da Valor de Cr$ 2.255.000,00 (dois milhões, duzentos
e cinqüenta e cinco mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 15.00: a saber:

crs

1,00

15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.19 -- Departamento de Assuêtos Universitá15.19.09.06.2.102 3.2.7. O 3.2.7.5 01 03 -07 15.24 15.24.09.05.2.208 -3.2.7.0 3.2.7.2 03 _.

rk.s -- Entidades Supervisionadas
Atividade a Cargo da Federação das
Escolas Federais Isoladas do Estado
da Guanaaara
Diversas Transferências Correntes
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoa' . .
.
Outros Custeios . ..
.
Contrlbuíçôes de Previdência Social
.
Departamento de Ensino Médio - Entldades Supervísíonadas
Atividade, Q Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe
Dívetsar Transferências Correntes
Entidades Federais
Outros Custeios . ..
.

780.000
930.000
195.000

350.000
2.255.000

TOTAL.

Art. 2.° Os )'eCUl'3:JS necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
.~~

crs

15.00 15.22 -

Atividade 3.2.1.0 28.00 28.02 Projeto 3.2.6.0 -

1,00

MINLSTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

Departamento de Ensino Fundamental
15.22.09.04.2 169

Subvenções Sociais.
Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

305./}fJO

28.02.18.00.024

Reserva de Contingência
TOTAL

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

1.950.000
2.255.000

Art. 3. O presente crédito, nos orçamentos próprios da Federação das
Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara e da Escola -recntca
Federal de Sergíp's, obedecerá a seguinte programação:
0

crs
55.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CUL-

TURA -

Entidades Supervisionadas

55.07 -- Federação das Escolas Federais Isoladas
55.07.09.06.2.001 1)5.61 55.61.09.05.2.001 -

do Estado da Guanabara
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Sergipe
Administração e Manutenção do Ensino

1.905.000
350.000
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Art. 4.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

1(~

de dezembro de 1971; 150.°

da Independência e

83." da

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Júlio Ribeiro Gontijo
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 69.746 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Mmistério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
Ci$ 3.399.200,00, para reforço de
dotações
consignadas no vi.gente

Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item TIl, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n'' 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2° da

Lei n'' b.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores,
crédito
suplementar no valor de crs 3.399.200,00 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil e duzentos cruzeiros), para retôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 24.00;--a saber:

°

24.00 ')4..0Q.13.04.2.004 -

3.1.1.1 01 02 -

MINIS~RIO

c-s

1,00

DAS RELAÇõES

EXTER!ORES
Execução da Política Exterior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis . .

.

T O T A L

1.887.200
1.512.000
3.399.200

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de enulaçâc parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

crs

28.00 28.02 PTojeto 3.2.6.0 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência .
3.399.200
Arr , 3° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independêncía e 83.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
M âno Gibson Barboza
A nttmio Delfim Netto
Joãc Paulo dos R~is velloso

DECRETO N° 69.747 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre à Presidência da República. em favor da Presidência da República
Entidad<! Supervisionada, o crédito suplementar de Cr$ 607.000,00, para
retcrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere (I
artigo 61.. item lII, da Oonstituiçãc, e da autorização contida no artigo 60-

Mos
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da Lei n- 5.628, de 1" de dezembro de 1970 combinado com o artigo 2" da
Lei n'' ti. 750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
~ ~rt., 1° F~ca. aberto à Prestdência da República, em favor da Presidêncía da República - EntIdade Supervisionada o crédito suplementar no
valor ~...e Cr$ 607.000,00 (seiscentos e sete mil cruzeiros) para rerôreo de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, ~ saber:

crs
11.00 -

1,00

PRESID1!:NCIA DA REPúBLICA

11. 03 -- Presidência da

11.03.04.02.2.003 3.2.7. O -

3.2.7.2 -01 -04 06 -07 --

República -- Entidade
Supervisionada
Atividades a cargo do Conselho Nacíonal de Pesquisas
Diversas Transferências Correntes
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social '"

018.000
15.600

56.30e
17.100

TOTAL
.
607.00u
Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decret-o decorreràc
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:

o-s
28.00 -

1.00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28 02.18.00.1.024
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência

607.009

Art. 3° O presente crédito, no Orçamento próprio do Conselho Nacíonal de Pesquisas, obedecerá à seguinte programação:
Cr$

51. 00 -

PRESID1!:NCIA DA REPUBLICA

1.\)0

En-

tidade Supervisionada
Conselho Nacional de Pesquisas
51.01.04.02.2.002 - Coordenação da
Política Nacional de
Pesquisas
.
51.01.04.02.2.003 -- Pesquisas Cientificas na
Região Amazônica . . ..•...........................
.
51.01.04.02.2.005 -- Informes Técnico-Científicos
51.01 -

51.01,04.02.2.006 -

Pesquisas Matemáticas .
TOTAL.

Art. 4° :f:ste Decreto entrará em vigor
revogadas as dísposíções em con trarío.

275.400

159.70::1
161.30:1
10.IJOl!
607.000

na data de sua publicação.

Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150." da Independência e 83." da
Repúbtica..
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis velloso
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69.748 -

D-E

EXECUTIVO

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Reabre em Encargos Gerais da União - Recursos sob a Superv1.scio de
Ministério da Fazenda, nos têrmos do § 4°, do orturo 62 da constitwção, pelo saldo apurado em ::.1 de dezembro de 1970, o cí'éaito eeiecua
aberto pelo Decreto-lei n° 1.138 de 11 de dezembro de 1970.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe conter ~ o
artigo 81, item III, da Constituição. e tendo em vista o disposto no § 4", do
artigo 62, da Constituição, decreta:
Ar-c. 1"Fica reaberto em Encargos Gerais da União - Recursos sob
SUP8TVISão do Ministério da Fazer-da, o crédito especial no valor de
.
Cr$ 411.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros). para atender os compromissas decorrentes da mtegralização, por parte da União, das ações que
vier a subscrever nos aumentos de capital do Banco da Amazônia S. A.,
como se discrimina:
crs 1,00
28.00 28.01 -

ENCARGOS GERAIS DA

UNIÃO
Recursos sob a Supervisão do Ministério
da Fazenda
23.01. 01. 04.1. 003
Partícipaçâo da união no Capital de
Emprêsas Pinanceíras
4.2.2.0 - Parttcipaçào em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades
40.000.000
Comerciais ou Pinanceiras . .
.
Art. 2° A despesa resultante da execução dêste artigo será coberta
com recursos originarias da mobilização de créditos de que seja titular o
'I'esourc Nacional na própria instituição financeira interessada, para o fim
especifico da integralização, por parte da União, das ações que: VIer a
subscrever, até o limite do crédito aberto, nos aumentos de capital que
forem aprovados, pela respectiva assembléia-geral de acionistas.
Arr, 3<:: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasiha 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.c da
Repúbnca ."

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antóruo Delfim Netto
João Paulo dos Reis Vellosü

DECRETO N° 69.749 -- DE 10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor do Departamento Federal dE!'
Compras, o crédito suplementar de Cr$ 200.000,00, para retorço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n" 5.628, de 1° de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Mímsterio da Fazenda, em favor do Departamento Federal de Compras, o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 17.00, a saber:
Cr$ l,GO
17.00 - MINISTÉLUO DA FAZENDA
17.18 - Departamento Federal de Compras
17. lIL 01. 07.1.031 - Reequiparnento do Departamento
4.1.4.0 - Material Permanente
.
50.000
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Em Cr$ 1,00
17.18.01.07.2.028 ~ Coordenação dos Serviços do Departa-

inento

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3. 2 ~ Outros Serviços de Terceiros

.
.

T O T A L .

50.000
100.000
200.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de cotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 17.00. a saber:

o-s

17.00 17.18 -

Projeto -

1,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Departamento Federal de Compras
17.18.01.07.1.031

Equipamentos e Instalações
200.000
Ar t . 3° âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 33.° da
República.
4.1.3. O -

EMÍLIO

G. MÉDICI

Antonio Deljim Netto
João Paulo dos Reis Vellos(;

DECRETO

N°

69.750 -

DE

10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre à Justiça Militar em javor do Superior Tribunal Militar e Auâitoriá
rla Justiça Militar, o crédito suplementar de Cr$ 1.134.500,00 para
retorço de dotações ccmeiçnaaa« no vigente Orçamento.
'

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituíçào e da autorização contida no artigo 6°
da. Lei n'' 5.628, de 1° de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2° da
LeI na 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto à Justiça. Militar, em favor do Superior Tribunal
Militar e Auditoria da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.134.50000 (um milhão centc e trinta e quatro mil e quinhentos
cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
ü6.GO, a saber:
Cr$

1,00

06.00 - JUSTIÇA MILITAR
06.01 - Superior Tribunal Militar
OG.01 ,01.06.2.001 ~ Processamento de Causas

no Superior
Tribunal Militar
3 .1.1.1 ~ Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
06 01.03.07.2.002 ~ Pagamento de
Inativas do Superior
Tribunal Militar
3.2.3.1 ~ Inativos . .
.
06. 02 ~ Auditorias da .Iustlça Militar
OB.0:?01 06.2.003 - Processamento de Causas nas Audítorias da Justiça Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 ~ Despesas Variáveis . ..
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3. 1. 4 .O - Encargos Diversos . .
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
.
4.1.4.0 - Material Permanente . .
.

215.000

295.000

300.000
300.000
2.500
1.COO
5.000
4.000

ATOS
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3.2.3.1 3.2.3.3 -

D,)

EXECUTIVO

PODER

Pagamento da Inativos
da Justiça Militar
Inativos
Salário-Família . .

das Auditorias

0

.

10.000
2.000

..

1.134.50~

_.

TOTAL

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 06.00 e 28.00, a saber:

crs

06.00 - JUSTIÇA MILITAR
06.02 - Auditorias da Justiça Militar
Ativídace - 06.02.01.06.2.003
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024

3.2.6.0 -

Reserva de Contingência

.

1.00

7.500

1.127.000

1.131.500
publícaçãc,
Art. 3" este Decreto entrará em vigor na data de sua
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
Repúbbca..
TOTAL

:

..

EMÍLIO G. MÊDICI

Aureao Buzaid
Antónzo Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 69.751 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre à Justiça Bteitorcü, em favor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Gl0SS0, o crédito especial âe Cr$ 4.600.00, -para o fim que eeoecitica:

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo P
da Lei n'' 5.752 de 2 de dezembro de 1971. decreta:
Art. 1<> Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, o credito especial de Cr$ 4.600,00 (quatro mil e
setecentos cruzeiros), para atender despesa a seguir discriminada:
c-s 1.00
07.00 - JUSTIÇA ELEITORAL
07.11 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso
07.11.01.06.2.022 - Processamento de Causas Eleitorais no
Estado de Mato Grosso
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores.....
4.600
Art.. 2° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 07.00, a saber:
07.00 07.11 -

Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 -

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral
Grosso
07.11.01.06.2.022
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros

T O T A L

crs 1M

de Mato
.
.

1.000
3.600

.

4.600

ATOS no PODER
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EXECUTIVO

A:::t. 3° :ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
Repúbltca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.752, -

DE 10 DE DEzmBRO DE 1971

Abre à Justiça Elcitortü, em jo.VOT de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar ele Cr$ 57.500,00, para reforço de dotações cou-

eionaaae no vigente Orçamento.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6.0
da Lei TI.O 5.628, de 1:) de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 FICa aberto a Justiça Eleitoral, em favor dos Tribunais Regionais Eleitorais do Rio c..e Janeiro,
Rio Grande do Norte e Santa
Catarina, o crédito suplementar no- v-alor de CrS 57.500,00 (cinqüenta e
sete mil e quinhentos crurenos). para retôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 07.00, a saber:

07. CO -

o-s 1,00

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
(J7.18 01.06.2.036 - Processamento de Causas Eleitorais no
Estado do Rio de Janeiro
3. 1. 2. O - Matéria; de Consumo
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
07.19 - 'Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte
07.19.01 06.2.038 - Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Venclrnentoe e Vantagens Fixas
.
07.21 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
.07.21. 01. 06.2.042 - Processamento de Causas Eleitorais em
Santa Catarina
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vartàveís
.
3.1.2.0 -- Material de Consumo
.
07.18 -

18.000
2!J.000

3.500

H.COO
lO.0C10

Total
.
57.500
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dctaçóes orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao eubanexo 07.00, a saber:
Cr$ 1,UO
07.00 07.18 -

JUSTIÇA ELEITORAL
Regional Eleitoral do Rio de

Tribunal
Janeiro

Atividade -

3.1.3.2 -

07.18.01.06.2.036

07.19 -

Outros Serviços de Terceiros
'I'ríbunal Regional Eleitoral
Grande do Norte

3.1.3.2 -

Atividade - 07.19.01.06.2.038
Outros servíços de Terceiros

do

.
Rio

30.000

.

3.500

392
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DO PODER

EXECUTIVO

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Ca-

tarina
Atividade -

3.1.3.2 -

07.21.01.06.2.042

outros Serviços de Terceiros
Total . .

.

14.000

.

57.500

Art. 3.9 Bste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N.º 69.753 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao suba nexo Encargos Financeiros da União cOm os Estados, Distrito
Federal e MuniCÍpios, o crédito suplementar de Cr$ 257.700.000,00 para
retôrçc de ãotações consíanaaas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
ar-tigo 81, item III, da Conatdtuicãc, e da autorização contida no artigo 6.9
da Lei n51 5.628, de 1.9 de dezembro de 1970, decreta:

Art. 1,9 Fica aberto ao subanexo Encargos Financeiros da União com
os matados, Distrito Federal e Municípios, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 257.700.000,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões e setecentos mil
cruzeiros) para rerôrço das dotações orçamentárias, a saber:
I

o-s

29.00 29.01 29,01.17.01.2,009 3,2.7, O 3.2.7.3 08 29.01.17.01.2,010 3.2.7.0 3.2.7.4 08 29,02 29.0217.13.1.001 4.3.7. O 4.3.7.4 03 -

Encargos Financeiros da União com os
Estados, Distrito Federal e Municipios
Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal
Diversas Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Diversas.
..,
,.......
Fundo de Participação dos Municipios
Diversas Transferências Correntes
Entidades Municipais
Diversas . . ., ..... ,..................
Recurso sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Fundo Especial de Participação
Contribuições Diversas
Diversas
Vinculações 'I'ríbutárías , .... , ..... ,...

TOTAL

1,00

107.400.C'00

107.400.000

42.900. 1000
257.700.000

Art. 2.9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação do Impôsto sôbre Produtos Industrializados e
do Impôsto sôbre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, na forma
do disposto no § 3,9 do artigo 43, da Lei n,c 4.320" de 17 de março de
1964.

MOS
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DO PODER EXECUTIVO

Art 3,9 :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publtcação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de
República.
EMÍLIO G.

dezembro de 1971;

1509 da Independência e

8:::~

tia

MÉDICI

AntóniO Delfim Netto
João Paulo dos Reis Fclloso

DECRETO

N.?

60,754 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre à Justiça Eteitorct f:-1n favor do Tribunal Regional Bíeitortü do Punú
o crédito especial de Crg 24.000,00 para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere °
artigo 81, item lU da Constàtutçâo e da autorização contida no artigo 19
da Lei nv 5.751, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 10 Fica aberto à Justiça Eleitoral em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Píaui., o credito especial de Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil cruzeiros), para atender a despesa a seguir discriminada:
crs 1,00
07.00 - Justiça Ele ltoral
07.17 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
07.17.01.06.2.034 - Processamento de Causas Eleitorais no
Piauí
3.1.5,0 - Despesas de Exercícios Anteriores
24.000
Art, 2,9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 07.00, a saber:

c-s

Justiça Eleitoral
07,01 - Tribunal Superior Eleitoral
Atividade - C7.01.01.06.2.001
3.1.5.0 - Despesas de jâxercícios Anteriores
07.00 -

1,00

24.0CO

Art: 3.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.

Brasília, 10· de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da.
República.
EMíLIO G. MEDICI
Alfredo B1.1.zaid
Antônia Delfim Netto
João Paulo dos Reis T/elloSo

DECRETO N9 69.755 -

DE

JO

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Educaçã,J 6 Cultura, em favor do Departamento ne
Assuntos Culturais e Departamento de Aí.sumtos Unioersitarios,
ored~to suple':nentar de CrS 310.000,00, para retorço de dotações consignadas no mçente crçosnento.

°

o Presidente da República, usando da atrfbuiçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autor-ízaçâo contida no artig.a 6°
da Lei nc 5,628, de 1o de dezembro de 19':'0, combinado com o artigo 2° da
Lei no 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art 10 Fica. aberto ao Ministério da Eoucaçâc e Cultura, em favor
do Departamento de Assuntos Culturais e Dr-partamento de Assuntos Uni-

ATOS
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DO

PODER

ExECUTIVO

versítárlos O crédito suplementar no valor uJO! Cr$ 310.000,00 (trezentos e dez
mil c::ruzeiros), para refôrço de cotações orçementártas consignadas ao
subanexo 15.00, a saber;
crs 1,06
15.00 -- Miníatério da Educação e Cultura
15.16 - Departamento de A~SUlltOE Culturais
15.16.09.11.2.070 - Dcsenvclvlmento V(3, Campanha Nacional
do Teatro
1BO.000
3.2.1.0 -- Subvenções SociaIs.... .
.
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Administração e Manutenção da Faculdade 1\.fedicina de 'I'rlãngulo MineiroUberaba
3.1.3.1 -- iRemuneração de Ser..-ícos pessoais
.

15 18.09.06.2.096 -

de

150.006

-310.006

TOTAL .

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulaeâo parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
o-s 1,00
28.00 -- Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob Supervisão de Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.C24
310.000
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
.
Total

---

......... -

.

310.000

Art. 39 11:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de dezembro de 1971; 15ú9 da Independência e 839 da
República;
EMÍUO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Julio Ribeiro Gontijo
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N9

69.756 -

I:E

10 DE.

DEZEMBRo DE

1971

Abre ao Ministério âa Justiça: em favor do Departamento de Imprensa
Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 500.000,00, para retôrço de eotação consignada nO vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arítgo 81, item UI. da Constituiçáo. e ela e.ctcrízaçâo contida no artigo 6~
da. Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de !fIei'}, combinado com o artigo a- ca
Lei nv 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
art. tu Fica aberto ao Ministério, da. Justiça, em favor do Departamento -íe Imprensa vactonat. o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil erueenosv. para refôrço de dotação orça.
mentáría consignada ao subanexc 20.CO, a saber:
o-s 1,00
20.00 - Ministério da .rusttca
20.16 - Departamento de Imprensa Nacional
20.HLü1.01.2.019 -- Serviços Graficcs à«. Unlâc
3.1.5.0 -- Despesas de Exercidos Anteriores

.

500.000

AlI'os

DO

PODER

agi

EXECUTIVO

Art. 29 Os xecursos necessários à execucãc dêste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de dotação orçamentét ia. consignada no vigente 01'.çamento ao aubanexo 28.00, a saber;
28.00 28.02 -

Projeto -

Encargos Gerais da trrcãc
Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e-Cocrcenaçâo Geral

c-s 1,00

28.02.18.00.1 {)24

Reserva de Contíngênc;a
500.000
A):t 31? ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçâo,
'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1501,' da Independência e 83° da
.Repúbltca;
3.2.6. O -

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim NeU~
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N9 59_'í57 -

10 DE

I:E

DEZEMBRo DE

1971

em

Abre ao Ministério da Fazenda,
'j;avor da Procuradoria Geral da Faeenâà Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 114.200,00 para retorço
de dotações consignadas nu -oiçente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atríbuíçãn que lhe confere o

.arbígo 3L item IH, da Constituição, e da. autorização contida no artig(J 69
'da Lei nv 5.628, de 1Q de dezembro de uno decreta:

Art.

1Q

Fica. aberto ao Mírnstéric da Fazenda, em favor da Procura-

doria-Gcral da Fazenda Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$
114.2üU,OO (cento e quatorze mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias ccnsígnadas ao subanexo 17.00, a saber:
17. 00 ~ Ministério da Fazenda
17.13 - Procuradoria-Gera; da Fazenda Nacional
.17.13.01.07.2.017 - Assessoramento Jurídico da Fazenda Na3.1.1.1 01 -

:3.1.3.2 3.2.3.3 -

cional
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
outros Serviços de Terceiros
Salário-Família

.
.
.

c-s

1,00

38.200
60.000
16.000
114.200

TOTAL . .

Art. 29 03 recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
.ue anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'-çamento aos subanexoa 17.00 e 28.00,
17.00 17.13 -

'a,

saber ;

Ministério da Fazenda
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Atividade -- 17.13.01.07.2.017
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesa.') Variáveis
_
.
28.00 - Encargos Gerais da. União
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto 3.2.6.0 -

28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência
TOTAL

crs

1,00

20.000

.

94.200

.

114.2üO
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sate Decreto entrará em vigor Da data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de
República;
EMÍLIO G.

dezembro de

1971;

15i}? da Independência e 83Q da

MÉDICI

Antônio Deitim. Netto
João paulo dos Reis velloso

DECRETO Nº 69.758 -

DE

10

Di'; DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Educaçao e Cultura, em favor do Departamento de
Assuntos Uniuersitórios, o crédito espe(;iaZ de Cr$ 74.489,00, para o fim

que eweanco.

o Presidente da República, usando da atrtbuiçâo que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Ocnstjbuíçâo, e da alJ.wrização contida no artigo 10
da Le- nv 5.747, de 1'1 de dezembro de 19'11, decreta:
ArL 19 Fica aberto ao Ministério da Ecucaçâo e Cultura, em favor

do Departamento de Assuntos Uníversitáríos. o crédito especial

!1()

valor de

Cr$ 74.489,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove cruzei-

ros) , na forma seguinte:
15.00 -

crs 1,00

MI'N"IST:f:RIO
TURA

DA EDUCAÇãO E CUL-

15.18 -- Departamento de Assunte, universitários
15.18.09.06.2.096
Administração e Manuter-çâo da Faculdade de Medicina do 'I'rlángulo MineiroDberaba

Despesas de Exercícios Anteriores

3.1. 5 _O -

.

T9T AL

74.489

--74.489

Art. 29 Os recursos necessários à execuçàc dêsta Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação crçamentarfa consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a sabere
15.00 -

MINISTERIO
TURA

EDUCAÇÃO E CUL-

c-s 1,00

Departamento de- Ensino Fundamental

15.22 -

Atividade 3.2.1. O -

DA

15.22.09.04.2.169

Subvenções sccieis

74.489
74.489

TOTAL

Art. 3 9 f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971: 150\' da Independência e 839 da
República;
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Julio Ribeiro Gontiio
João PauZ.o dos Reis 1:'enoeo

DECRETO N9 69.759 -

r:E

10

DE DEZE1l[BRO DE

1971

Abr~, a EnC(:rgo3 Gemi.') da União o crédito .:~1iplem~ntar de

Cr$ 22.661.600,00,
çam.ento.

1Jara 1"6jOTÇ;0

.
de dotaçao conszgnada no vigente Or-

(} Prestdento da Repúbhca, usando da atrIbuicâo aue lhe confere o
artigo 81, Item UI, da Constdtuíção, e na autorízaçâo contida no artlgo 60

397
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da Lei nv 5.628, de 10 de dezembro de 19711, combinado com o artigo 29 da
Lei IlY 5, '750, de 2 de dezembro de 1971, do-reta:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União-Recursos sob Super;
visão do Ministério da Fazenda, c credite suj.Iementar ne valor de ,.,'"
Cr$ 22.66l.600,DO (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil
e sei-centos cruzeiros), para refõrço de dotação orçamentária consignada
ao suhanexo 28.00, a saber:
28,00 28.01 28.01.01.04.1.001 4,3.1,0 4.3.1.1 02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervàsâ-, do Ministério
da Fazenda
Encargos de Pínancíamento - Equipamentos

crs

1,00

Amortdzação
Amortização da Dívida Pública

Fundada Externa ..... ,. ", .... ,......
22.661. 600
29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentár:e consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Ar~

28.00 _. ENCAnGOS GEnAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervlsâc do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

crs

1,00

Projeto -- 28.02.18.00.1.024
32.6,0 - Reserva de Contingência
" ..
22.661.600
ATt. 3Q
~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de dezembro de 19"11; 1509 da Independência e 839 da

Repúblíca ;

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Joó.o Paulo dos Reis vellúfO

DECRETO N° 69.760 - -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de
.
Cr$ 16.384.70000 t.ora retôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere '0
artigo 81, item lU, da Constitulçâo, e da autorização contida no artigo
6° da Lei nv 5.628, de t de dezern bro de 1970, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Mtnistérfc da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 16.384.700.0G (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) , para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao eubanexo 12.00, a saber:
c-s
12.00 -

12.00.08.07.1.006 -

1,00

MINISTlORIO DA AERONAUTICA

Aeronaves e seus Equipamentos
Aquisição e Encargos de Financiamen-

to

4.3.1.0 - Amortização
4.3.1.1 - Amortização da Dívida Pública
02 - Fundada Externa
.
12.00.08.07.1.007 - Aquisição de Aeronaves e Equipamentos junco à Indústria Nacional
4.1.2 . O - Serviços em Regime de Programação
Especial . ..
.

6.489.700

624.000
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Suprimentos e Equipamentos de Aero-

naves
Equipamentos c Instalações

.

Obras nas Organizações da FAB
Obras Públicas
Projeto CONTRAP (IULCLG)
Obras Públicas
.
Suprimento € Equipamentos de Proteção ao võc para Zonas de Aeródromos
e Terminais (Tarifas Aeroportuárias)
0.0

•••••••••••••••

4.1 .2. O -- Serviços em Regime de Programação
Especial . . .•.........................
12.00.01.04.2.001 -

.
.
12.00.08.07.2.006 ~ Operação e Manutenção das Aeronaves
e seus Equipamentos
3.1.3. O - Serviços de 'I'ercerros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
12.00.08.07 .2.012 ~ Subsístência- e Material de Intendência
3.1.2.0 ~ Material de Consumo
.
12.00.08.07.2.015 - Coordenação e Execução dos Serviços
Administrativos e Operacionais
3.1.3.0 - Serviços de 'Terceiros
3.1.3.2 ~ Outros Serviços de Terceiros
_ .
12.00.10.04.2.019 - Funcionamento e Manutenção dos Grupos Geradores e Casas de Fôrça do
Sistema Aeroviário (IULCLG)
3.1.2 O - Material de Consumo
_
.
3.1.3. O ~
3.1.3.2 12.00.16.02.2.025 4.1.4.0

~

468.000
466.800

150.000

Funcionamento da Direção Geral

3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Dívereos

12.00.16.01.2.023 -

6.608.900

Custeio da Administração do Sistema
Aeroviário (IULCLG)
Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Investigação de Acidentes Aeronáuticos
(IULCLGl
Materiai. Permanente
.

Atualização 'Técnica do Pesosal
(IULCLGl
3.1.3.0 - Serviços de 'rerceíros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
12.00.16.07.2.028 - Funcionamento dos Aeroclubes e Escolas
de Aviação Civil
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
12.00.16.09.2.031 - Funeíonamento da Rêde de Proteção ao
Vôo (IULCLGl
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
12.00.16.09.2.033 - Funcionamento do Serviço Meteorclógtco (lT)LCLG)
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Ber-viçca de Terceiros
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

216.400
132.000

150.000
152.000

352.600

49.400

26.400
100.000

12.00.16.03.2.026 -

'I'otal

.

35.000
23.500
40.000

100.000
200.000
16.384.700
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Art. 20 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 12. OU, a saber:
Cr$
12.00 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Projeto ~ 12.00.04.02.1.002
4.1.2.0 ~ Serviços em Regime de Programação
Especial . .
ProJeto -- 12.00.08.07,1.006
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Projeto -- 12.00.11.05.1.017
4.3.1.0 -- Amortização
4.3.1.1 -- Amortização da Dívida Pública
01 -- Fundada Interna
Proj~to -- 12.0U.l1.05.1.01B
4.1.1.0 -- Obras Públicas.........................
I?rojeto -- 12.00.16.09.1.033
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Projeto -- 12.00.16.09.1.034
3.1.2.0 -- Material de Consumo
Atividade -- 12.00.01.04.2.001
3.1.3.0 -- Serviços de Terceiros
3.1.3.1 -- Remuneração de serviços Pessoais......
Atividade -- 12.00.03.0-1:.2.003
3.2.1.0 -- Subvenções Sociais
Atividade -- 12.00.08.03.2.005
3.1.3. O -- Serviços de TErceiros
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais. .....
Atividade -- 12.00.08.07.2.006
3.1. 2. O -- Material de Consume
Atividade - 12.00.08.07.2.012
3.1.3. O -- Serviços de 'I'erceiros
3.1.3.2 -- Outras Serviços de Terceiros
Atividade -- 12.00.08.07.2.016
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
Atividade -- 12.00.10.04.2.019
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 12.00.HL05.2.020
3. 1. 3. O -- Serviços de Terceiros
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais.....
Atividade -- 12.00.16.01.2.021
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
Atividade -- 12.00.16.01.2.G23
3.1.3. O -- Serviços de Terceiros
:i.!. a.r ~ Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade -- 12.00.16.02.2.025
3.1.2.0 -- Material de Consumo
Atividade -- 12.00.16.03.2.026
3.1.3.0 -- Serviços- de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
Atividade -- 12.00.16.07.2.028
3.2.1.0 -- Subvenções Sociais
,.
Atividade -- 12.00.16.09.2.031
3.1.3.0 ~ Serviços de Terceiros
3.1.3.2 -- Outros aervtccs de Terceiros
Atividade - 12.00.16.09.2.033
3.1.2.0 -- Material de Con::;t:::mo....
TOTAL

1,00

624.000
13.098.600

234.000
234.000
466.800
150.000
348.400
55.000
211.900
150.000
100.000
30.000
49.400
12.700
95.000
26.400
100.000
35.000
23.500
40.000
300.000
16.384.700
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Art. 3° :Ê:ste Decreto entrará em, vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

António Delfim Netto
J. Aruripe Macêdo
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N° 69. 7Gl ",-- DE 10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre, em favor do Subanexo Encargos Gerais da União-Reoursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. o crédito suplementM de Cr$ 21.808.'lCO,OO, para retorço de dotações consignadas no maente Orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituiçâc, e da autorização contida no artigo
6° da Lei ns 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo
::::0 da LeI nv 5.'/5U, de :2 de dezemnrc de 1971, decreta;
Art. 1" Fica aberto aos Encargos Gerais da União-Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito
suplementar no valor de Crê 21.808,700,00 (vinte e um milhões, oitocentos e oito mil e setecentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00 28.02 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério
do P~s.~..ejamento e Coordenação Geral
28,02.0!1 oJ:S.1.016 - Implantação CIo Tempo Integral no Magistério Supertor
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . . .. .
28.02.18.00.1.028 _o. Assistência 'Técnica e Financeira a Estabelecimentos Federais de Ensino Universitário
41.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial . . . .
.

20.041.500

TOTAL ..•.•............•..........

21.808.700

1. 767.200

Art. 2" Os recursos necessaraos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de doí.açãc. orçamentária consignada no vigente
Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -- 28.02.13.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência
TOTAL

1,00

.

21.808.700

.

21.808.700

Art. 3" ltste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de HI71; 150" da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônw Delfim Netto
Joâo Paulo dos Reis Velloso
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69.690 - Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Redtstribuí,
com a respectiva ocupante,

Págs.
cargo do Ministério da Saúde
. pala a Univecccade Federal
do Rio Grande do Norte, e dá
outras providências. -- Publicado no D. O. de 7 de '.1ezembro de 18'71 .
326
69.691 - Decreto de 3 de dezembro de 1971 - 'I'or-ia sem
efeito o aproveitamento, no
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha, de servidora em disponibilidade. - Publicado no D. a. de 7 de dezembro de 1971 ... . .. _. . . . . . 327
69.692 - Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Altera. o Decreto n'' 61.456, de 4 de outubro de 1967, que aprovou o
Quadro Único de Pessoal da
Universidade Federal de Santa
Catarina, E' dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 15 de dezembro de 1971 .. 327
69.693 Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Altera o Decreto nv 68.888, de 8 de julho
de 1971, que reestruturou cargos em comissão e funções
gratificadas
integrantes
do
Quadr.o único de Pessoa: da.
Universidade Federal rio Pará,
e dá outras provldêncte..., . Publicado no J) O. de- 13 de
dezembro de 1971
328
69.694 - Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Retifica o
Decreto nv 60.986, de 11 de
julho de 19-67, que aprovou o
Quadro Único de Pessoal da
Universidade Federal de Juiz
de Fora, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 15 de dezembro de 1971 .. 329
69.695 - Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Retifica o
Decreto nc 64.187, de 11 de
março de 1969, que aprovou o
Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal do Pará,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 16 de
dezembro de 1971
329
Decreto de 3 de dezembro de 1971 - Dispõe sôbre
o Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado
- HSE, do Instituto de Previdência e Aposentadoria dos

69.696 -

(OI

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N" 69. 762 ~ DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
Cr$ 1.040.000,00, para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição. e da autorização contida no artigo
6" da Lei n" 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo
2." da Lei n." 5.750 de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. I" Fica aberto ao Minístezio das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 1.040.000,00 (hum milhão e quarenta mil
cruzeiros), pata rerôrco de dotação orçamentária consignada ao subanexo
24.00, a saber:
Cr$

MINIST",RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
24.00.13.04.2.004- Execução da Politica Exterior
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
'............

1,00

24.00 -

1.040.000

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
ele anulação parcial de dotação orçamentàrra consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

Cr$

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

1,00

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contíngêncía
1.040.000
Art. 3" nste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro te 1971; 150Q da Independência e 33Q da
República.
28.02 -

EMÍLIO G. M.ÉDICI

Mário Gibecni Barbcza
Antônio Delfim Netto
roôo Paulo dos Reis velloso

DECRETO N." 69. 7m.; -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministerio da Justiça, em favor de diversas unidades ')rça11lenterias, o crédito suplementar de Cr$ 160.000,00, para retôrço de dotações ccnsíçnaaas 7tO vigente orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6" na Lei no 5.628, de 1 cc uezemnro de 1970. comoínado com o artigo
~:' da Lei n." 5.750. de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. I" Fica aberto ao Mlnisteric da Justiça, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 160.000,00
(cento e sessenta mil cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 21),00, a saber:
eis 1.00
20.00 -

MINIS'I'l',RIO DA JUSTIÇA

20.07 -

Mlnlstérío Público junto à Justiça

20.07.01.04.2.008 -

do
Trabalho
Fiscalização e Observância do Cumprimento ca Legtslaçào Tranalhtsta

3.1.1.0 - Pessoal
3 .1.1.1 -~ Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas

.

83.200
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02 -- Despesas vartâveís

.

14.800

Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 -- Salarto-Famíha .
3.2.3.0 20.12 -

2.000

Arqutro Nacional

20.12.01.01.1.013 4.1.4.0 -

Reequípamento de Arquivo Nacional
Material Permanente
:

60.000

.

160.000

TOT.AL

Art. 20 Os recursos necessários
execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
20.UO - MINTSH'RIO Df. JUSTIÇA
20.07 - Mínistértc PúblJCC junto à Justiça do
Trabalho
ê

Projeto
4.2.1.0
Atividade
3.25.0
28.00
28.02

--

Projeto 3.2.6.0 -

20.07.01.04.1..003 .
Aquisição de In.óvels
.
20 07.01. C4 2. (,OI?
Conuríbuiçôes it. Previdência Social
ENCAHUOS UE'RAIS DA UNIÃO
Recursos sob. csupervísão do Ministério
do Ptanejamer-ro e Coordenação Geral

80.000
20.000

o-o.

28.02 J8

m.i.oz-,

Reserva de Cont.mgência
TOTAL

.
.

60.000

--

160.000

Art. 3° :Ê:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 10 de dezembro de 19'Il; 150 0 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dettmc Netto
J. Araripe M acedo
João Paulo dos .Reis Velloso

DECRETO N° 69. 7t'i4 --

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

ao
Ministério
da
iJ.e:·onáut-zca
o crédito suplementar de
Cr$ 2 900.000,00 para reíõrço de dotação consignada no vigente Orça-

Abre

menta.
o Presidente da República, usando da atrfbuíção que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constit uíçâo. e da autorização contida no artigo
6° da Lei n'' 5.628, de 1 de dezembrc de 1970. decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Mímstértc da Aeronáutica, o crédito suplementar no valo! de Cr$ 2.900,000.(;0 (dois milhões e novecentos mil cruzeiros) para rerõrco de dotação crçamentárta consignada ao subanexc
12.00, a saber:

crs
12 00

~

12.00.04.02.1.002 -

1,00

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Pesquisa e Desenvolvimento de Aero-

naves e Equipamentos
4.1.2.0 -

Serv'ços em Regrme de Programação Especial . . ......•.......................

2.900.000
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Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de .tot.acao orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 12.00, a saber':
crs 1,00
12.00 - MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Projeto -- 12.00.04.02.1 003
4. 1. 2. O -- Serviços em Regime de Programação Especial . . ..........•...................
2.900.000
Art. 3° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em. contrario.
Brasília, 10 de dezernbrc de
Repúbfíca..
EMÍLIO G.

lU'r:;

150° da Independência e 83° da

MÉDICI

Antônzo Dettmi Netto
J. Ararir-e Macédo
João Paulo dos Reis vettcec

DECRETO N° 6!? 765 -, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971
idbre
ao
Ministério
da
Acronouticá
o crédito suplementar de
.
Cr$ 20.383.300,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Or~
çamento.

o Presidente da, República, usandc da atribuição que lhe confere o
artigo 3L item UI. da co.Lucc.cao e da auuonzaçao contida no artigo 13°
da L2i nv 5.€:l8. de 1 ce oeaembro de 1970. combinado com o artigo
2." da Lei n." 5.750, de ~ de dezembro de 1971, decreta:
Art. l° Fica aberto ao Mmistérzc da Aeronáutica, o crédito supleme-o.,

no

Vé!H)(

de '..':1'$ 2"

:~8;). ~U\.OO

(vinte mifboes. trezentos

f'

.'a

e três mil e trezentos cruzeiros) par~ refôrço de dotações orçamentárias
consignadas ao suba.nexo 12.00, a sater:
Cr$ 1,00
12.00
MINII3T~RIO DA AERONAUTICA
12.00.03.07.1.008
Suprvmerucs e Equipamentos de Aeronaves
Equípamentcs e Instalações
.
4.1.3.0
15.600.000
Operação s Manutenção das Aeronaves
12.00.08.07.2.006
E

3.1.2.0
12.00.12.10.1.020
3.1.3.0
3.1.3.2

';~'l

CPlq.

amemos

Material de Consumo
.
Fomento a Jndústrtas de Manutenção
de Aeronaves e SE'US Equipamentos
Serviços de 'I'erccu'os
Outros gervícos oe Terceiros
.
TOTAL

3.983.300

800.000
20.383.300

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dotacóes orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao tubanexo 28.00, a saber:
c-s 1,00
28.00
ENCARGOS CERAI8 DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério
28.02
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto
28.02 lô.Oü 1.02~
.
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
20.383.300

ATOS DO PODER
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Art. 3" ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 10 de dezembro de 1971; 150" da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe saocéao
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO NQ 69. 76(;

~ DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre a Encargos Gerais da União o crédito su:plementar de c-s 22.700.000,00,
para retorço de ãDtaçiio consignada no mgl}ntfj Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítulçâo e da autorízaçâo contida, no artigo 6? d~ Lei
!LY

5.628, de 1 de dezembro de 1970. combinado com o artágo 21? da Lei nume-

ro 5.750, de 2 de dezembro de 19m. decreta:
Art. te Fica aberto a Encargos Gerais da Umâo - necursossoo Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 22. 70'Ü.. 000,00 (vinte e dois milhões e setecentos mil
cruzeírosj , para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
28.00, a saber:

c-s 1,DO

28.00 ::l8.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Imprantaçâo da Indústria Aeronáutica
Serviços em Regime de Programação Especial _
_...
22.'100.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.<J0, a saber:
28.02.1210.1.020 4.1.2.0 -

crs

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
ReCUl'SOE sob Supervisâc do Ministério do

28,02 Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
22.700.000
Art. 39 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogaoas as dtsposíçõeg em contrárío.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 33') ela
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Ant6nzo Delfim Netto
J. Araripe Macêào
soao Paulo dos .Reis velloso

DECRETO NO) 69.76'7 -

DE

10

DE DEZEMBRO DÊ

1971

Abre ao MZnistérto do Exército o crédito suplementar de Cr$ 1.796.400,00
para reforço de dotações eonnçnaaae no vigente Orçamento.
'

O ~esidente da ReP:Jb~ica: usando da atribuição que lhe confere o artjgo 81, Item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6') da Lei
nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Mínistérlo do Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 1.796.400,00 (um milhão, setecentos e noventa· e seis mil e qna-
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trocentcs cruzeíros) , para retõrço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 16.00, a saber:

16.00 16.01 lfL01.08.05.1.0Q2 4.1.3. O 4.1.4.0 Hi.01.0S.05.1.014 -

eis 1,00

MINI8TERIO DO =RCITO
Mímeténc do Exército

Implantacào da Reforma Administrativa
.
Material Permanente
.
Patmcaçâo de Equipamentos de Comunicações
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração "de Serviços Pessoais
.
4.1:2.0 - Serviços em Regime de Programação EsEquípameutcs e Instalações

peciat . .

16.01.08.05.2.010 3.1.4.0 HLü1.15.ü5.2.ü29 -

3.1.2.0 4.1.3. O -

;<50.000
40.000

390.000
701.400

.

Adestramento da Tropa e Serviço do Estado-Maior de Exército
Encargos Diversos
.
Suprrmentc de Material de Saúde, inclusive Cr$ 5ü.0'Ü0.üO para tôda e qualquer
despesa destinada ao aparelhamento. suprimento e aquisição de medicamentos para a farmácia do Exército.
Material de Consumo
.
Equípamcntos . e.__ Instalações
.

260.000

33.000
22.000

TOTAL
.
1. 796 .400
Art. 29 Os recursos necessário." à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dctaçóes crçamentàrtas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 16.00, a saber:
16.00 -

crs

MINISTERIO DO EXÉRCITO

HL01 - Ministério do Exército
Projeto - 16.0] .08.05.J.002
3.1.3. O - Serviços ClE Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Projeto - 16.01.08.05.1.014
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
Atividade - 16.01.15.05.2.029
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outro» serviços de Terceiros

1,00

.
.

390.000
260.000

.

1. 091. 400

.

55.000

TOTAL.

1. 796.400

Art. 39 :i!:5te Decreto entr-a-a em vigor na data de sua publicação revoganas as dispostçóeg em contrário.
Rep~~lt;~a, 10 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Gmsel
Antonio oeinm nettJoão paulo àos Re'1s T,lelloso

DECRETO N.9 69.763 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Saúde ern toior da Superintendência de Campanhas
de Saúde Püotica, (1 crédito suplementar de Org 2.406.000,00, para, retorço de dotação consignada no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constdtuí çáo, e da autorização contida no artigo 69

ATOS DO PODER
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da lia n,c 5.628, de l.Q de dezembro de 1970, c-ombinado com o artigo 2P
da L8i n.c 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art 15' Fica aberto ao Ministério da Saúde, em favor da Superantendêncía de campanhas lJe Saúde Pública, o crédito suplementar no valor
de el'S 2.406.000,00 (dois milhões, quatrocentos e seis mil cruzeiros), para.
refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 25.00, a saber:
25.0-0 25.09 25.":;J.15.07.1.009 -

Ministério da Saúde
Superíntendencía de

eis
Campanhas

1,00

de

Saúde Púnlica
Erratücaçác da Malária

Despesas de Exercícios Anteriores
'.
Erradicação e Contrôle de outras Endemias
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores .....
3 1.5. O -

2.153.900

25.09.15.07.1.011 -

252.100

2.406.000
Art. 2.9 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.'00, a saber:
c-s 1,00
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28. C2 .1B. 00 .1. 0'24
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
2.40G.üOO
'TOTAL

2.406.000

TOTAL.

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogavas as díspoaíções em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1971;
República .
Bran.rc

1509 da

Independência e 839 da

G. MÉDICI

Antônio DelfIm Netto
Ruy Vieira da Cunha
João Paulo dos Reis Velloso

DECRE;TO Nv 69. 7€9 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 26.00'0. OOO,GO.
para retorco de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o I'resídenta da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 61, item III, da Constltuíçào, e da autorização contida no artigo 6.'.'
da Lei n.c 5.ô28, ele 1.9 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.9
da Lei n.c 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1<) Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valer de Cra 26.000.00ú,f:0 (vinte e seis 'milhões de cruzeiros), para
refôrçc de dotações orçamentàrlas consignadas ao subanexc 16.00, a saber:
16.00 16.01 16.01 JS.ü5.l.ü11 -

4.1.1.0 -

Mtnistérlc do Exército
Mínístérlo do Exército
Construção,
Ampliação

mente de Quartéis
Obras Púbücas

o-s
e

1,00

Melhora-

.

2.000.000

A"l'OS
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Transporte
para a Movimentação de
pe,ssoal
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
16 01.11 05.1. 017 - Construção de
Residências, inclusive
crs 50.000,00 para oficiais e sargentos
do 24° BI, em Macapà e Crê
.
50.000.00 para oficiais e sargentos da
Colônia Militar do Oíapoque
4.1.10 - Obras Públicas
..

16.01.0tL05.2.011 -

TOTAL.

8.000.000

16.000.000
26.000.000

Art.. 251 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de cotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28. 00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob
Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18. CO.1024
3.2.6.0 - REserva de Contingência
.
26 000.000
lu t, 3.9 nste Decreto entrará .em Vigor na data de sua publicação,
revogacas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
El\'IILIO G. lVI:I.':DICI

Orlando Geisel
An.tônio Delfim Nettc
Paulo dos Reis reUoso

soao

DECRETO N9 69.770 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

197]

Abre ao Ministério da Marinha, o crédito suplementar de Cr$ 161.098.300,00,
para retórço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 29 da
Lei nv 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. to Fica aberto ao Ministério da Marinha, o crédito suplementar
no valor de CrS 161.098.300.00 (cento e sessenta e um milhões, noventa. e
oito mil e trezentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 21.00, a saber:
c-s 1,00
21. 00 - MINISTllRIO DA MARINHA
21.01 - Secretaria Geral da Marinha
21.01.03.04.2.001 - Serviços Assistenciais da Armada
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
375.000
,
.
02 - Despesas Variáveis
1.465.000
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
4.150.0W
".,
.
15.000
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3 .2 .3 . 3 - Salário-Família . . . .
.
71.500
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3.2.3.1 -

pagamento de Inativos e Pensionistas
Transferências de Assistência e Previdência Social
Inativos
.

3.2.3.2 -

Pensionistas

3.2.3.3 21.01.04.02.2.004 3.1.1.0
3.1.1.1
02
3.1.1.2

-

01 -

02 3.2.3.0 -

o

••••••••••

o

••••••••

Salário-Família
.
Desenvolvimento de pesquisas Cientificas
e Tecnológicas
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas variáveis

.
.

Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Familia
21.01.08.03.2.006 - Especialização e Aperfeiçoamento de
Pessoal
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas variáveis
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Balárlo-Famíha
.
21.01.08.06.2.007 - Coordenação e Execução dos Serviços
Administrativos e Operativos
3.1. 1. O - Pessoal
3.1.1.1'------. Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens "Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família
..
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial . . . .
.
21.01.09.04.2.009 - Manutenção das Escolas de Aprendizes
de Marinheiros
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas variáveis
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3. O - 'I'ransíerênctas de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família . . . .
.
21.01.09.05.2.010 - Ensino Médio Especializado
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis

37.000.000
15.500.000
1.823.500

32.500
193.000
5.000
5.500

107.500
155.000

2.460.000
150.000
150.000

3.083.300
54.475.300
2.262.200
1. 750.000
19.800.000

123.000
330.000
2.315.000
75.000
94.000

245.000
7.000
1. 350.000
25.000

AIl'OS

3.2.3. O 3.2.3.3 21.01.09.06.2.011 3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
3.1.1. 2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3
21.01 11.05.2.015
3.1.1.0
3.1.1.1
02
3.1.1.2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3
21.01.1505.2.016
3.1.1.0
3.1.1.1
01
02
3.1.1.2
01
02
3.2.3.0

-

3.2.3.3 21.01.1606.2.017 3.1.1. O 3.1.1.1 01 02 3.1.1. 2 01 02 3.2 3. O 3.2 3.3 -

DO

40g

?ODER EXECUTIVO

Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.
Formação de -Oficiaís e Engenheiros
Navais
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
'vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.
Coordenação do Programa Habitacional
Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Transferências .ide Assistência e Previdência Social
Salário-Família
Manutenção da Rêde Hospitalar
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas variáveis
.
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.
Manutenção da Navegação Costeira
Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas variáveis
.
Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família
.
TOTAL

.

48.500

107.500
50.000
1.850.000
60.000

1l.50Q.
114.500
5.000
6.000

770.000
444.500

4.350.000
50.000
172.500

165.000
96.500
2.575.000
250.000
335.00(}
161.098.300

Art. 2'? Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

crs
21. 00 -

MINISTÉRIO DA MARINHA

21.01 -

Secretaria Geral da Marinha

Atividade 3.1.1.0 3.1.1.1 -

Dl -

1,00

21.01.11.05.2.015

Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas

.

385.000
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PODER

EXECUTIVO

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob

Supervisão do

Ministério

do Planejamento e Coordenaçân Geral
28.02.18.00.1.024

Reserva de Contingência

160.713.300

TOTAL..........................

161.098.300

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aaiuoerto de Barros Nunes
Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO NQ 69.771 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de
.
Cr$ 121.788.700,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição. e 'da autorização contida no artigo 69
-da Lei nv 5.628, de 19 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 29 da
Lei nv 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suple.mentar no valor de Crê 12.1. 733. 700,00 (cento e vinte e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil e setecentos cruzeiros), para refôrço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
crs 1,00
12.00 - MINISTllRIO DA AERONAUTICA
·12.00.01. 04. 2. 001 - Funcionamento da Direção G€ral
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
30.100
12.00.03.04.2.003 - Encargos Assistenciais
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ....
34.000
12 00.03.07.2.004 - Pagamento de Inativos e Pensionistas
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.1 - Inativos.
.
.
28.656.400
3.2.3.2 - Pensionistas
.
6.529.200
3.2.3.3 - Salário-Família
.
730.000
tz. 00. Dó. 03. 2. 00'5 - Funcionamento dos Estabelecimentos de
Seleção, Formação e Aperfeiçoamento
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
81.400
3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
-12.0U.Oo.07.2.008 - Funcionamento dos orgaos de Apoio
Regional
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
1.006
12.00 Oõ.07.2.009 - Funcionamento dos órgãos Centrais de
Apoio
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
1.109
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Direção e Coordenação da Pesquisa e
Desenvolvimento
3. 1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais .....
12.00.08.07 .2.014 - Funcionamento do Serviço de Processamento de Dados
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais .....
12.00.08.07.2.015 - Coordenação e Execução dos Serviços
Administrativos e Operacionais
3.1.1.0 - Pessoal
3. L 1.1 - Pessoal Civil
06 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis
.
3.2.3.0 .- Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família
..
12.00.09.05.2.017 - Manutenção da Escola Preparatória de
Cadetes do Ar
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoa] Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
3.2.3.0·- 'I'ransfer enctas de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Familia
..
12.00.09.06.2.018 - Funcionamento do Instituto. Tecnológico
da Aeronáutica - ITA
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 -- Despesas variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis
..
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
3.2.3.0 - 'I'ransterêncras de Assistência. e Previdência Social
3.2.3.3; - Salário-Família
.
12.00.15.05.2.020 - Funcionamento da Rede Hospitalar
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas 'varlávels
.
3.1.1.2 ~ Pessoa! Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis
.
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais .....

411

12.00.08.07.2.013 -

49.700

17.600

5.876.500
678.200
40.082.800
29.121.200
2.33<3.000

113.300
100
560.100
431. 700
54.300
70.400

105.200
988.100
140.000
236.300
126.600
21.900

914.700
300
770.100
1.295.100
90.400
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3.2.3.0 -

Transferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Pamílía
.
Direção e Coordenação do Sistema

3.2.3.3 12.00.16.01.2.022 -

135.800

Aeroviário
3.1.1.0 -- Pessoal

3.1.1.1
01
02
3.23.0

-----

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
'I'ransferências de Assistência e Previdência Social
Salário-Família .

3.2.3.3 -

TOTAL

.

1.133.200
20.000

355.900
121. 788.700

Art. 2\? Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

c-s 1,00
12.00 - MINISTJ<RIO DA AERONAUTICA
Atividade -- 12.00.03.04.2.003

3.2.7.0 .- Diversas Transferências Correntes
3.2.7.6 -- Pessoas. . .
28.00 28.02 -

'Projeto 3:.2.6.0 -

452.200

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024
Reserva de Contingência
,.....
TOTAL

121.336.500'
121.788.70G

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da.
República.
EMiLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
J. A rorípe M acêdo
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.Q 69.772 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Justiça, em lavor do Departamento dIS Imprensa
Nacional, o crédito SUPlementar de Cr$ 300.000,00, para refôrço de
dotações consig1Utdas no mçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, decreta:
I
Art. 19 Fica aberto ao Mmístério da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de
.
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Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 20.00, a saber:
crs 1,00
20.00 - MINISTltRIO DA JUSTIÇA
20.16 - Departamento de Imprensa Nacional
20.16.01.01.2.019 - Serviços Gráficos da União
3.1 . 3. O-Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
300.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente. Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
c-s 1,00
20.00 - MINISTltRIO DA JUSTIÇA
20.02 - Secretaria Geral
Atividade - 20.02.01.08.2.003
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
300.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO ?'f5" 69. 7"!3 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito especial de Cr$ 13.100.000,00, para o fim que
especifica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição, e da autorização contida no artigo 1°
da Lei nv 5.748, de 19 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mimstérlo da Fazenda, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas. o crédito especial de Crg 13.100.000,00
(treze milhões e cem mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
crs 1,00
17.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
17.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
17.03.07.01.2.007 - Atividade a Cargo da Superintendência
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
3.2.7.0 - Diversas Transferências Correntes
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas. . .
13.100.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 ~ ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob su pervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
PTojeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
13.100.000
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Art. 39 O presente crédito, no orçamento próprio da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Pe;',;rlmônio Nacional, obedecerá à seguinte
programaçao:

crs

57.02 -

1,00

Superintendência das Empresas Incorporadas ao Património Nacional
57,02.07.01.2.001 - Manutenção das Empresas Rádio Nacional e TV - Rádio N acionai de Brasília ...
13.100.000
Art. 49 :Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150') da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dettrm. Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO K':' 69.7% -

DE

10

1971

DE DEZEMBRO DE

Abre à Justiça do Trabalho. em favor do Tribunal Superior do Trabalha
e do Tribunal Regional, do Trabalho da 6~ Reçião, o credito suplementar
de CrS 115.000,00, para retorce de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69da Lei nc 5.628, de 1<) de dezembro de 19'70, decreta:
Art. 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Regfâo, o crédito suplementar no valor de CrS L:5.000 00 (cento e quinze mtt cruzeiros)
para rerôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 08.00, a
saber:

c-s
08.00 08.01 08.0101.06.2.001 3;.1.2.0 3.1.4.0 08.07 0807.01.06.2.014 3:.1.2.0 4,1.3.0 -

1,00

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas
em Instância Superior
Material de Consumo
.
Encargos Diversos
.
Tribunal Regional do Trabalhe da _61).
Região
Processamento de Causas Trabalhistas
em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte
Material de Consumo
,.,.,", .. ,.
Equipamentos e Instalações,
.
TOTAL

.

30.000
20.000

30.000
35.000
115.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentàrras consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 08,00, a saber;
Cr$ 1,00
08.00 ü8.01 -

Atividade 3.1.4.0 -

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Buperror do Trabalho
08.01.01.06,2.002

Encargos Diversos , .. ,

,

50.000

Afros
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08.07 _ Tribunal Regional do Trabalho da 6a
Região
Atividade - 08.07.01.06.2.014
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL

.

65.000
115.000

Art. 3Q reste Decreto entrarà em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83'! da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Ant6mo Delfim Netto
João Paulo dos Rezs Velloso

esquema articulado com o Ministériodo Planejamento e Coordenação Geral.
§ 20 A atualização anual dos proDispõe sóbre a entrega, nos ezerc'ctos
de 1972 e 1973. das quotas do Fun- _ gramas apresentados deverá ser entregue às referidas entidades ate 31
do de Participaçâo dos Estado.~,· dó
de dezembro de 1972.
Distrito Federal e dos Territórios e
do Fundo de Participaçâo dos MuArt. 2° A Iíneraçao das quotas do
nicípios, e da outras providencias.
Fundo de Participação dos Essa-tos,
do Distrito Federal e dos 'I'errí tunos
e das quotas do Fundo de PartacípaO Presidente da República, no uso
ção dos Munícípíos pertencentes aOS:
das atribuições que lhe confere o armunlcrplos das capitais e aos :'8 potigo 81, item lII, da Oonstrtuiçào, e
pulação superior a 50.000 habitantes,
na conformidade do disposto no artia partir do segundo quadnmescre de
go 25 e seus paragraros da Constituicada exercício, ficara condícronaoa à
çâo, e no Decreto-lei nv 835, de 8 de
aprovação. pel-o Ministério do Planesetembro de 1969, decreta:
jamento e Coordenação Gei aI - ouArt. 19 As quotas do Fundo de
vido o Ministério da Fazenda nos aS~
Paa-tíclpaçâo dos Estados, do Distrito
suntos de sua competência - ou peFederal e dos 'I'errttortos (FPE) e as
lo correspondente Poder Executivo
quotas do Fundo de Partdcípaçâo dos
Estadual, conforme couber, dcs p 0Mumcipios IFPM) pertencentes aos
gramas de aplicação apresentados pemunicipíos das capitais e aos de polas respectivas unidades ou de sua
pulação superior a 50.000 habitantes,
atualização anual.
relativas ao primeiro quadr-mestre
Parágrato U!JICü. O Ministério do
dos exercícios de 1972 e 1973, serão llPlanejamento e Coordenaçào Geral
beradas automàt'camente .
comunicará ao Tribunal de Comas da
§ 1'? Os Programas de Aplicação
União a aprovação dos mencionados
das mencionadas unidades, referentes
programas de apücaçâo, e de sua atuaaos exerci cios de 1972 e 1973, deverão
lização anual, para efeito de prestaser entregues até 30 de janeiro de
ção de contas.
1972:
Art. 3° As quotas do Fundo de P:Ha> ao Ministério do Planejamento
t'cípaçâo dos Muntcíplos celattvaa
e Coordenação Geral, os programas
aos exercícios de 1972 e 1973, oertendos Estados, do Distrito Federal, dos
centes aos municípios com poputacàc
'I'erritónos, dos mumcíptoa das Capiinferior a 50.000 habitantes, eer ào litais e dos de população superior a
beradas automaticamente. para p(lS~
500.000 habitantes;
tenor comprovação do atenrtímento
b) ao Poder Executivo do Estado
das prioridades 'setoriais, bem como
em que estverem localizados, os p-odo cumprimento das disposições do
gramas dos muníciptos com ·;OpJ1apresente decreto e das demais <o-mas
ç â o entre 50 _000 e 500.000
habitantes,
constitucionais e legais que regem a.
para fins de análise e aprovação, em
matéria.
DECRETO NQ 69.775 - DE 13
DEZEMBRO DE 1971

DE

416
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Parágrafo único. Os programas de
aplicação dos municípios de que tr,:-ta este artigo, referentes
exerci-

::00

cios de 1972 e 1973, deverao ser entregues, até 30 de janeiro '!~ 1972, ao
Tribunal de Contas da Umao.
Art. 4g Nos casos de inobservân-

cia dos prazos estabelecidos neste decreto, para a entrega dos programas
de aplicação referentes aos exercicros
de 1972 e 1973, será suspensa a libe-

ração das quotas respectivas.
§ 19 Nas hipóteses de que tratam os
-s § 1Q e 29 do artigo 19, a suspensão
do pagamento das quotas caberá ao
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, que comunicara essa
providência ao Mínístérío da Fazenda e ao Tribunal de Contas da União,

cabendo a êste órgão, na hipótese do
parágrafo único do artigo 39 , a mesma competência.
§ 29 Será igualmente suspensa ·a·--1i~
beraçâo das quotas do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e do Fundo de
Participação dos Munícípíos na hipótese da sanção imposta pelo Tribunal de Contas da União no exercício
da sua competência constitucional e
legal, respeitadas as decisões já proferidas nos processos de prestação de
contas submetidos ao seu julgamento.
Art. 59 Fica o Ministério da Fazenda autorizado a levar a débito das
respectivas contas do Fundo ao Participação dos Estados. do Distrito Federal e dos Territórios e do Fundo de
Participação dos Municlplos eventuais
dividas para com a União, de quaisquer dessas entidades, ou de seus órgãos de administração indireta, in.clusíve as oriundas de prestação de
garantia não resgatada, nos prazos
estipulados, dando ciência ao Ministério do -Planejamento e Coordenação
Geral e ao Tribunal de Contas da
União.
Art. 69 Dos recursos do FUndo de
Participação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, e do Fundo de Participação dos Municípios, será destinado a despesas de capital:
I - Um mínimo de 30% (trinta por
.centoi , no caso dos municípios com
.receita anual, no exercício de 1970,
igualou inferior a Cr$ 10.000.000,00
<dez milhões de cruzeiros) e dos Estados com receita anual igualou in-

ferior a crs 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros).
II :....... Um mínimo de 50% (cinqüenta por cento). no caso dos municípios
com receita superior a Cr$
.
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) e dos Estados com receita superior a Crg 400.000.000,00 <quatrocentos milhões de cruzeiros).
§ 19 Na definição de receita anual,
para os propósitos desta disposição,
não se incluem as transferências do
Govêrno Federal, nem a receita própria dos órgãos de administração indireta, nem as operações de crédito.
§ 29 Fica vedada, para gastos correntes ou de capital, a utilização de
recursos dos Fundos em despesas de
simples embelezamento urbamsrdco,
ou de caráter supérfluo ou suntuário,
nessa classificação nâo se incluindo
os dispêndios com a preservação do
patrimônio histórico e arttattco nacional.
Art. 79 Os recursos dos Fundos de
Participação de que trata o presente
decreto serão obrigatõriamente aplicados pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios em conformidade com as prioridades e dtretrtzes dos planos e programas do Govêrno Federal e as normas e Jnstruções complementares que forem baixadas pelo Ministério do Planejamento . e Coordenação Geral, respetteces as condições regionais e locais.
Art. 8° Para cumprimento do disposto na alínea "c" do § 19 do artigo 25 da Constituição, e considerados
os aspectos relativos aos graus de desenvolvimento e às condições regionais especificas, os munícípícs darão
prioridade, na utilização dos recursos
em referência, ao ensino primário e
médio e à Saúde-Saneamento, enquanto os Estados, Distrito Federal e
Territórios, além dos setores citados,
darão prioridade à Agricultura-Abastecimento, à construção da mfra-estrutura de Energía, Comunicações e
Transportes, e ao fortalecimento dos
respectivos bancos e companhias de
desenvolvimento, podendo conceder,
igualmente, quando possível, Incentívos ao Setor Privado para o desenvolvimento agrícola e industrial e
atender ao ensino superior e eo Turrsmo.
§ 10 Observar-se-á, na utâlizaçào
das quotas de participação, o critério de destinação de um mínimo de
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20% (vinte por cento) à Educação e
de 10% (dez por cento) à Saúde e

Saneamento.
§ 29 Os Estados e o Distrito Federal observarão, ainda, na utilização
das quotas, a norma de destinação
de, no mínimo, 10% {dez por cento)
ao apoio à Agricultura-Abastecimento, inclusive pelo menos 5% (cinco
por cento) para apoio à extensão rural, assim como de 10% (dez por cento) aos fundos de desenvolvimento
constituídos nos respectivos bancos e
companhias de desenvolvimento, na
forma do art. 79 do Decreto-lei número 835, de 8 de setembro de 1969.
§ 39 Para os fins do estabelecido
no artigo 69, os recursos destinados
ao apoio à extensão rural, referidos
no § 29 dêste artigo, serão classificados como "Transferências Correntes"
e os recursos alocados aos bancos ou
companhias de desenvolvimento, re-·
feridos no § 29, serão classificados como "Transferências de Capital
Contribuições Diversas".
Art. 99 Observadas as diretrizes gerais dêste decreto, os Estados poderão estabelecer mecanismos flexíveis
com o objetivo de, mediante artícutação com os municípios, harmonizar o
planejamento da aplicação dos recursos do Fundo de Participação, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e do Fundo de Participação
dos Municípios, com a programação
geral dos demais recursos com que
contam referidas unidades.
§ 19 Para êsse fim, os Estados poderão propor, fundamentadamente,
ao Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral, a adaptação dos
critérios de prioridades estabelecidos
neste Decreto para aplicação do Fundo de Participação dos Munícípíos em
micro-regiões dentro de cada Estado.
§ 29 Permitir-se-á, ainda, a aplicação de recursos dos fundos em programas micro-regionais ou de áreas
metropolitanas, de caráter geral, ou
setorial, englobando recursos de Estados e Municípios, ainda que essas
áreas não estejam legalmente deríntdas como regiões metropolitanas.
§ 39 Também será permitido o estabelecimento de convênios operativos entre Estados e Municípios, com
o objetivo de melhorar a coordenação e a eficiência na apllcaçâo dos
recursos dos Fundos.
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Art. 10. O Poder Executivo Federal
poderá, em casos excepcionai~, autorizar alterações dos percentuais estabelecidos nos §§ 19, 29 e 39 do artigo
89 dêste decreto.
Art. 11. O Poder Executivo Federal
poderá condicíonar a liberação das
quotas do Fundo de Participação dos
Estados, Distrito Federal e dos Territórios e do Fundo de Participação
dos Municipios:
I - à assinatura de convênios que
assegurem adequada definição de responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, na execução,
orientação técnica e adequado financiamento de-aervíeos governamentais
de caráter preponderantemente local,
com vistas à integração dêsses serviços, principalmente nos setores de
Educação, Saúde, Agricultura, Energia, Transportes e Comunicações;
II - à assinatura de convênio com
o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, para prestação, exclusivamente para fins de tnfcrmaçâo, de dados necessários à adequada.
articulação entre os programa.'> nacionais e estaduais ou municipais, notadamente com referência à programação e execução orçamentária. à implementação de planos e projetos
prioritários e à atuação dos estabelecimentos de crédito oficiais;

UI - à apresentação de informações sõbre a situação da dívida fundada dos Estados e da entrega, aos
Municípios, de quotas tributárias;
IV - à apresentação, à Comissão
de Programação Financeira, lambem
exclusivamente para fins de informação, dos calendários de desembôlso
quadrímestraís dos Estados, do Dístrito Federal, dos Território e dos Municípios de mais de 500.000 habitanteso

Art. 12. Os programas de aplicação a que se refere o presente decreto deverão apresentar necessàriamente a programação total de dispêndios
da unidade governamental para os
exercícios de 1972 e 1973, através de
recursos orçamentários e de outras
fontes, inclusive operações de crédito,
sob a forma de programas e principais projetos, com maior detalhamento nos setores prioritários mencionados e destacando as aplicações com
recursos das, quotas de partdclpaçâo.
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Art. 13. A vinculação de quotas dos
Fundos de participaçao em garantía
de operações de crédito, financiamento ou aval só poderá efetivar-se nos
casos em que os recursos oríundos
dessas operações se destinem especificamente a atividades, programas setoriais ou projetos incluídos nos Programas de Aplicação de que trata êste decreto.
§ 19 Essa vinculação se restringirá
às parcelas das quotas anuais que sejam necessárias para amortizar o
montante das prestações de principal,
juros: e comissões vincendas no exer-

cício.
§ 2'? Nas operações de antecipação
de receitas, a vinculação não poderá
ultrapassar o limite máximo da porcentagem das quotas que poderia ser
aplicada em Despesas Correntes.
§ 3Çl As quantias destinadas à amor..
tdzaçâo dessas operações em
determinado exercício deverão figurar
obrígatortamente nos Programas de
Aplicação respectivos ou em sua revisão e atualização anual.
§ 49 Os contratos celebrados em desacôrdo com as disposições dêste artigo, cuja vigência constitua obstáculo ao cumprimento do preceito estabelecido na letra "a", § tv, do artigo 25 da Constituição, deverão ser
ajustados à legislação vigente.

um

Art. 14. As receitas e despesas decorrentes das quotas anuais dos Fundos de Participação deverão ser consignadas na Lei de Orçamento das
unidades beneficiadas, ou posteriormente a ela incorporadas mediante
créditos adicionais.
Art. 15. O Ministério do Planeja..
mento e Coordenação Geral baixará
as Normas e Instruções Complementares que forem necessárias para facilitar a execução das disposições
dêste decreto.
Art. 16. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1971;
150l;l da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antoníq Delfim Netto

EXECUTIVO

DECRETO N° 69.776 - DE 14
DEZEMBRO DE 1971

DE

Concede à emprêsa Agência Latinoamericana de t-ntormucíon - Latin S. A. autorização para funcionar na República Federativa do
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item III, da Constituição, e
nos têrmos do Decreto-lei n'' 2.627,
Q~ 26 de setembro de 1940, decreta:

Art. 1° E' concedida à emprêsa
Agência Latínoamerícana de Informacion - Latin S. A., com sede na
cidade
de
Montevidéu, República
Oriental
do
Uruguai, autorização
para funcionar no Brasil, com o objetivo de divulgação de notícias, fixado em Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) o capital destinado às atividades da filial brasileira, consoante
resolução adotada por sua Diretoria,
em reunião realizada a 18 de dezembro de 1970, mediante as clausulas que a êste acompanham, assinadas pelo Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, obrtganrtc-se
a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em
vigor, ou que venham a víg.irar, sôbre o objeto da presente autorizaçáo.
Art. 2° :ll.:ste Decreto entrará em
vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N° 69.777 -

DE

14

DE

DEZEMrnRO DE 1971

Declara de utilidade pública o Ins-:
tituto Cristo Rei, com sede em. Vc.treea Grande, Estado de Mato Gros-

so.
o Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e -atendendo ao que consta do Processo
MJ. 60.636, de 1970, decreta:
Art. 1° ~ declarado de utilidade
publica, nos têrmos do artigo 1° da

All'os
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'Lei n" 91, de 28 de agôsto de 1935,
cumbinado com o artigo 1,0 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
o Instituto Cristo Rei, com sede' em
Várzea Grande, Estado de Mato
Grosso.
Art. 20 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em ccntrárto,
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

atendendo ao que consta do Processa
MJ. 39;368, de 1969, decreta:
Art. 10 É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do arl:.ig,::J 10 dá
Lei número 91, de 28 de agósto de
1935, combinado com o artigo 10 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 50.517, de 2 de maia-ele 1961,
o Patronato São José, com sede em
Ribamar, Estado do Maranhão.
Art. 20 f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrárlo.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DJ<:CRETO N° 69.778 - DE 14
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Asso- .__
ciação Espírita Cairbar schutd,
com sede em Duque de Cczács, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere r artigo
81, item lII, da Constituição e atendendo ao que consta do Processo
MJ. 38.631, de 1969, decreta:
Art. 10 li: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do arttno 10 da
Lei n'' 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado com o artigo lodo Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Espírita Cairbar Schutel,
com sede em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 20 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em c mtràrío .
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
HSO° da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO N° 69.779 - na 14
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública o Patronato São José, com sede era Ribamar, Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
t!a atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e

Alfredo Buzaid

DECRETO

N." 69.780 DE
DEZEMBRO DE 1971

14

DE

Retifica decretos de transferência no
Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição 'e
tendo em vista o que consta do Pr~
cesso n." 63.914-67, da Secretaria de
Estado da Fazenda, decreta:
Art. 1.0 Ficam retificados:
a) O Decreto n." 48.947, de 15 de
setembro de 1960, publicado no Diário
Oficial de 26 seguinte, para consíderar efetivada a transferência de Delili Moscoso vícíre de Azeveao Cal"
tinha, a partir daquela data, ex n/ficio, no ínterêsse da administração,
na forma do artigo 52, item II, combinado com o artigo 53, item I, da
Lei n.? 1.711, de 28 de outubro de
.
1952, do cargo de Escriturário,
AF-202.8.A, do Quadro I - Parte
Permanente do então Ministério
da Viação e Obras Públicas, para o
cargo de Escriturário, AF-202.8.A, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda,
vago em virtude da melhoria de
Valter Alves Moreira da Silva,
b) O Decreto n.« 48.914, de 1.0 de
setembro de 1960, publicado no Diário Oficial de 8 seguinte, para considerar efetivada a transferência de
Heloisa Augusta Bastes Miguez, ao
partir daquela data. ex otfícto, no
in terêsse da administração, na forma do artigo 52, item rr. combinado
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com o artigo 53, item I, da Lei número 1.711, de 28 de outubro de
1952, do cargo de Escriturário,
.
AF-202 .10. B, do Quadro I - Parte
Permanente do então Ministério
de Viação e Obras Públicas, para o
cargo de Escriturário, AF-2ü.'!.10.B,
do Quadro de Pessoal - Parte Per-

manente - do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de Ligia Nascimento Bitencourt;
C) O Decreto D.O 48.935, de 13 de
setembro de 1960, publicado no Díário Oficial da mesma data. para' con-

siderar efetivada a 'transferência de
Vera Oberlaender Edelman, a paetír
daquela data, ex otíícío, no Interêsse
da administração, na forma do artigo 52, item li, combinado com o artigo 53, item I, da Lei D.O 1. 711, de
28 de outubro de 1952, do cargo de
Técnico Auxiliar de
Mecanização,
AF-402.11. B, do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente ---:... do então Departamento
Administrativo do Serviço Público, para o cargo de Técnico Auxtlíar de Mecanização, .....
AF-402.11.B, de idênticos Quadro f:l
Parte do Ministério da Fazenda, vago
em virtude da aposentadoria de Maria de Lourdes Peixoto;
d) O Decreto n,« 48.958, de 16 de
setembro de 1960, publicado no Diário Oticicú de 24 seguinte, para considerar efetivada a transferência oe
Maria da Glória Corrêa, a partir daquela data, ex ottício. no interêsse da
administração, ne forma do artigo
52, item lI, ..combinado com o artigo
53, item I, da Lei n.s 1.711, de 28 de
outubro de 1952, do cargo de Escriturário, AF-202.8.A, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente do
Ministério da Agricultura, para o
cargo de Escriturário, AF-202.8.A, de
idênticos Quadro e Parte do Ministério da Fazenda, vago em virtude da
posse de Duilio Fortes Lins e Silva
em outro cargo;
e) O Decreto n.s 49.214, de 12 de
novembro de 1960, publicado no Diário Oficial da mesma data, para considerar efetivadas as transferências de
Fernando Gomes de Faria e José Estrella Bastos, a partir daquela data,
ex ottícío, no ínterêsse da administração, na forma do artigo 52, item
:LI, combinado com o artigo 53, Item
I, da Lei n.s 1.711, de 28 de outubro
de 1952, do cargo de Oficial de Administração, AF-201.14.B, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Eduacação e Cultu-

EXECUTIVO

Ta, para o cargo de Oficial de Administração, AF-201.14.B, de idênticos
Quadro e Parte do Ministério la
Fazenda, vagos em virtude das a posentadorias de Judith Bello Behrtng
e Luiz Lopes da Silva Filho, respectivamente;
f) O Decreto n.c 49.433, de 5 de
dezembro de 1960, publicado no Diário Oficial da mesma data, para considerar efetivada a transferência jc
Alda Mutto Ferreira Pontes, a partir daquela data, ex otfieio, no tnterêsse da administração, na forma do
artigo 52, item II, combinado com:>
artigo 53, item L, da Lei n.v 1.711,
de 28 de outubro de 1952, do cargo -íe
Escriturário, AF-202 .10. B, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do então Ministério do Trabalho,
Indústeía e Comércio, para o cargo
de Escriturário,
AF-202.10.B, de
idênticos Quadro e Parte do Ministério da Fazenda, vago em virtude 10
falecimento de Ivan Dupuy Gomes
dos Santos;
g) O Decreto n.v 49.472, de 7 de
dezembro de 1960, publicado no Diário oncuü da mesma data, para considerar efetivada a transferência de
Celeste Reis de Castro, a partir daquela data, ex ojticio, no interesse
da, admtnísteação, na forma do artigo 52, item lI, comnínado COm o artigo 53, item I, da Lei n.s 1. 711, âe
28 de outubro de 1IJ52, do cargo de
Oficial de Administração,
.
AF-201.14.B, do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Mtníste...
rio da Educação e Cultura, para o
cargo de Oficial de Administração,
AF-2ül.I4.B, de idênticos Quadro e
Parte do Ministério 'da Fazenda, vago em virtude do falecimento de Arlindo Ramalho de Almeida;
h) O Decreto n.c 49.493, de 9 de
dezembro de 1960, publicado no Disirio Otícuü do mesma data, para considerar efetivada a transferência de
Jorge Bruno de Araújo. a partir daquela data, ex ojfício, no ínterêsse
da administração, na forma do artigo 52, item II, combinado com o 'tItígo 53, item I, da Lei n.c ~. 711, de
28 de outubro de 1952, do cargo de
Servente, GL-I04.5, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente to
Ministério da Educação e Cultura,
para o cargo de Servente, GL-lü4.5,
de idênticos Quadro e Parte do Ministério da Fazenda, em vaga criada
pelo Decreto n." 27.654, de 29 de dezembro de 1949;
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i) O Decreto n.s 49.545, de 16 16
dezembro de 1960, publicado no Diário Oficial da mesma data, para considerar efetivada a transferência de
Jacyra Vaz Furtado, a partir daquela data, ex otfícío, no interêsse da.
administração, na forma do artigo 52,
item lI, combinado com o artigo 53,
item I, da Lei n.v L 711, de 28 de
outubro de 1952. do cargo de Escriturário, AF-202.8.A, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
então Ministério da Justiça e Negócios Interiores, para o cargo de Escriturário, AF-202.8. A, de idênticos
Quadro e Parte do Ministério da
Fazenda, vago em virtude da melhoria de Riva Schechter; e
1) O Decreto n," 49.491, de 9 de
dezembro de 1R60. publicado no Diârio Oficial da mesma data. para considerar efetivada a transferência de
Zilda Borges de Mattos, a partir daquela data, ex otticío. no Interêsse
da administração, na forma do artigo
52, item TI, combinado com o arttgo 53, item I, da Lei n.« 1.711, de 28
de outuurc de 1952. do cargo de Oficial de Administração, AF~201.16.C,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, para o cargo de
Oficial de Adminísbração,
.
AF-201.16.C. de idênticos Quadro e
Parte do Ministério da Fazenda, vago em virtude da aposentadoria de
Benedito Francisco Loureiro.
Art. 2.'" O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 14 de dezembro uc 1971;
150.° da Independência e 83.'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N9 69.781 DE
DEZEMBRO DE 1971

14

DE

Exclui servidores do
Ministério da
Fazenda do Regime de disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, USando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Pro.

cesso nv 6.l70~71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam excluídos do relacionamento constante das Portarias
nos GE-182 e GB-184, de 28 de maia
de 1969, e BR-12, de 29 de outubro de
1969, do Ministro da Fazenda, 10 (dez)
cargos de Agente Fiscal de Tributes
Federais, classe B, 1 (um) cargo de
Agente Fiscal de Tributos Federais,
classe A, 1 (um) cargo de Escriturário, classe B, 4 (quatro) cargos de
Escrevente-Datilógrafo, 1 (um) cargo
de Auxiliar de Portaria classe B, 1
(um) cargo de Auxiliar de Artífice e
1 (um) cargo de Guarda, classe B, do
Quadro de Pessoal daquela Secretaria.
de Estado, considerados desnecessários nos têrmos do artigo
§ 2.9, do
Decreto-lei n.c 489, de 4 de março de
1969.

U"

Art. 29 Ficam aproveitados nos
cargos a que se refere o artigo anterior os seguintes servidores colocados
em disponibilidade pelas Portarias ali
mencionadas:
a) no cargo de Agente Fiscal de
Tributos Federais, classe B:

Aguínaldo Perreira Martins, Armando Barbosa Barreiros, Breno Xavier
Pereira da Cunha,
Carlos Biar de
Araujo, Hercy Ferreira, Joaquim Donato Lopes, José Dias de França, José
Hermes Monteiro e José Roberto Silva;
b) no cargo de Agente Fiscal de
Tributos Federais, classe A:
Alvaro Passos;
c) no cargo de Escriturãri.J classe B:
Luiz Moacyr Braga de Souza;
à) no cargo de Escrevente-Dattlcgrafo:
Ruy Braga de Carvalho e 'I'herezlnha de Jesus Brasil;
e) no cargo de Auxiliar de Portaria, classe B:
N ésío Ferreira da Silva;
/) no cargo de Auxiliar de Artífice:
Nilo Sérgio Costa;
g) no cargo de Guarda, classe B:
Raimundo Gomes Filho.
Art. 39 Fica sem efeito a disponibilidade de Octamillo da Costa Barbosa, Agente Fiscal de Tributos Federaís, classe B, tendo em vista tratar-se de ex-combatente.
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Art. 49 Ficam igualmente
sem
efeito as disponibilidades de Helvetia
Fischtner Sampaio e de Palmíra Oha-

ves Canedo, consideradas ao serem colocadas naquele regime, como ocupantes do cargo de Escrevente-Datilógrafo, mas que' tiveram a situação fun..
cíonal alterada para Oficial de AdmiDistração, classe B, e Escriturário,

classe A, respectivamente, por 'fôrça
de atos próprios, com efeito retroatd-

vo anterior ao da publicação das Por..
taríaa mencionadas no artigo 19 dêste Decreto.
Art. 59 üste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971:
1509 da Independência e 839
da
República.
E:MfLIO

G.

MÉDICI

que o orçamento do Ministério da
Justiça consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento dêstc ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Território Federal de Rondônia remeterá,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, ao
do Ministério da Justiça, os assentamentos funcionais da servidora mencionada no artigo 19.
Art. 59 üste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposiçóesem contrário.
Brasíha, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MWIC!

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti

Antônio Delfim Netto

DECRETO NQ 69.782 - DE 14
DEZEMBRO DE 1971
Icedistríbus.
te, cargo
Rondônia
tiça, e dá

DE

com a respectiva ocupando, Território Federal de
para o Ministério da Jusoutras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ âv, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de ·1967, decreta:
Art. 19 Fica redistrfbuído, com
a respectiva ocupante, um cargo
de Escriturário, código AF-202.10.B,
ocupado por Creuza da Cunha Ramos,
integrante do Quadro de Pessoal Parte Permanente, do Território Federal de Rondônia, para iguais Quadro e Parte do Ministério da Justiça,
mantido o regime jurídico da servidora.
Art. 29 A redistribuição de que trata
êste Decreto não homologa situação
que, em virtude de Sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária às normas
administrativas em. Vigor.
Art.. 3Q A ocupante do cargo ora
redístrlbuído contínuarà a perceber
seus vencimentos, e vantagens pelo
Território Federal de Rondônia, até

DECRETO N9 69.783 - DE 14
DEZE][BRO DE 1971

DE

Reâtstritnü, com os respectivos cargos,
para o Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sécas
- DNOCS - funcionários dO exDepartamento dos Correios e 'rezeçratos, atual Empresa Brasiletra de
Correios e 'I\9légrafos do tauusteno
das Comunicações.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístribuídos, com
os respectivos cargos, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Nacional de Obras
oon tra as Sêcas, os funcionários José
Alexandre de Melo Pascoal, Raimundo
Pereira Martins e Mozart Ramos
Forte, ocupantes de cargos de Telegrafista CT 207.14.B, do Quadro de
Pessoal - parte Permanente ~ do
ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atual Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos do Ministério
das Comunicações.
Art. 2Q O Ministério das Comumcaçôes remeterá ao órgão de pessoal
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, no prazo de 30 (trín-

Atros

ta) dias, a contar da publicação dêste
Decreto, os assentamentos individuais
dos servidores em causa.
Art. 39 O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito admínístrativo ou revisã-o de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 O pagamento da despesa
resultante do cumprimento dêste ato
ficará à conta do órgão de origem dos
.servidores, até que o Departamento
Nacional de Obras Contra as eêcas
consigne recursos necessários à sua
cobertura.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as díspcsíções em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da --República.
EMíLIO G. MtnICI

José Costa Cavalca:rz,ti
Hygino C. Corsetti

DECRETO

NQ
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69.784 - DE 14
1971

D~

DEZEMBRO DE

Autoriza o Presidente da Comissão
Coordenadora do Projeto Aeroporto
Internacional (CCPAI) a {JI...,C<Tir recursos provenientes de empréstimo
externo e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica o Presidente da COmissão Coordenadora do Projeto Aeroporte Internacional (CePAI), criada
no Ministério da Aeronáutica pela
Portaria nc 033/GM7, de 6 de junho
de 1967, autorizado a gerir os recursos provenientes da conversâo em
moeda nacional do valor do contrato
de empréstimo externo, no montante
de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
dólares) de principal, celebrado em
23 de junho de 1971 com Manufacturers Hanover Limited, para execução
do projeto de construção do Aeroporto Internacional Principal do Brasil, no Galeão.

Art. 29 Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e S3Q da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Ant6nto Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

DECRETO

N9 69.785 DE
DEZEMBRO DE 1971

14

nE

Reàistribut cargo, COm O respectivo
ocupante, para o Ministério da
Educaçtio e Cultura e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Oonstdtuíçâo, e
tendo em vista o disposto rio artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nc 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1º Fica redíatríbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação
e Cultura, um cargo de Contador,
código TC-302. 21.B, com o respectívc
ocupante Ernani Ramalho Barros,
integrante de iguais Quadro e Parte
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Bêcas, do Ministério do Interior, mantido o regime jurídico do
servidor.
Art. 29 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de síndicâncía, inquérito admínístratívo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
Ilegal ou contrária a normas admínístrativas vigentes.
Art. 39 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra
as secas remeterá ao do Ministério da
Educação, no prazo de 30 (trinta)
dias. a contar da data de publicação
dêste Decreto, os assentamentos funcionaís do servidor mencionado no
artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redístrfbuído continuará a perceber OS
seus vencimentos e vantagens, pelo
órgão de origem até que o orçamento
do Ministério da Educação e Cultura
consigne os recursos necessários ao
atendimento da despesa resultante do
cumprimento dêste ato.
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Art. 59 àste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MfDICI

tendo em vista o disposto no artigo

99, § 29, do Decreto-lei ne 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuido, para o
Quadro de Pessoal - Parte Especial
~do Ministério da Agricultura,
um
cargo de 19 Radiotelegrafista Mercante _ (Crg 712,00) ocupado por

Luiz Osvaldo de Souza Santos, ínte-

Jarbas G. Passarinho

Josê costa ooooioosiu

DECRETO NQ 69.786 -

EXECUTIVO

grante do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Ministério dos
DE

14

Dl!:

DEZEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento do Curso de
Engenharia Florestal, na Escola de
Agronomia da Amazônia, em Belém
- Para.

o

Presidente da República. usando
atribuiçã-o que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constltuíção,
de acôrdo com o artigo 47 da.i Leí
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
na

de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 262.232
de 1971 do Ministério da Educação e

Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Engenharia Florestal, na Escola de Agronomia da
Amazônia, mantida pelo Govêrno Federal, na cidade de Belém, Estado do
Pará.
Art. 2.9 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repüblica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Pasearinno

Transportes, originário do extinto
Serviços de Navegação da Amazônia
e de Administração do Párto do Pará.
mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor.
AI·t. 29 O Ministério dos Transportes remeterá ao órgão de Pessoal do
Ministério da Agricultura, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, o assentamento individual do servidor aqui mencionado.
Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vjrtude de sindicância, Inquérito administrativo ou revisão de ..nquadra~ento, .venha a ser considerada. nula.
ilegal ou contrária às normas administrativas aplicáveis à espécie.
Art. 49 O ocupante do cargo Ora
redistribuido continuará a perceber
seus
vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que orçamento
do Mínístérío da Agricultura consigne
OS recursos necessários ao pagamento
da, despesa resultante do cumprimente dêste ato.
Art. 59 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

EMíLIO ' G.
DECRETO N9 69.787 - DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1971
Ret!istribui, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Agricultura, cargo originário do extinto Serviços de
Naoeçaçãc da
Amazônia e de Administração do
Pórto do Pará e dá outras proVidem..'f.as.
.

o Presidente da. Repúbltea, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da. Oenstdtuiçâo, e

MÉDICI

Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 69.788 -

DE 14 DE
DEZKMBRO DE 1971

Redistribui, com o respectivo ,)cupante, cargo do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, '3 da otztras providências.

O Presidente da República, usando
das atríbutções que lhe confere v artigo 81, item lII, da Constituição e
t-endo em vista o disposto no artigo 99,

AlI'os
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§ 2.° do Decreto-lei n.o 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redistribuído, com o
respectivo ocupante, um carg-a de Auxüíar Rural, código P-2D3. 3, ocupado por Raimundo Calixto de Lima
integrante do QuadJ.·o de Pessoal Parte Especial, do Ministério da Agrtcultura, para idênticos Quadro e Parte do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, mantido o c-egtme jurídico do servidor.
Art. 29 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa sisuação que, em virtude de sindícãnela, inquérito administrativo ou reví-.
são de enquadramento. venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
às normas administrativas em vtgor .
Art. 39 O ocupante do cargo Ora redistribuído continuará a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo Ministério da Agricultura, até que o orea-.
menta do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal consigne 05
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
dêste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do MInísténo da Agricultura remeterá ao
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da pnblícaçâo
dêste Decreto, os assentamentos Iuncíonais do servidor mencionado 1)0 artigo 19,
Art , 5Q zete Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICi

L. F. Cirne Lima

DECRETO NQ 69.789 -

DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1971

Altera dispositivos do Decreto número 69.105, de 23 de agôsto de 1971,
que dispôs sôbre cargos em ccmissão do Ministério da Agricultura,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Ficam alterados para 2-C
os símbolos de 25 (vinte e cinco) car-

gos em comissão de Diretor Estadual
e 1 (um) de Diretor da Divisão de
segurança e Informações, que conscavam, classificados no símbolo 3-C,
da tabela discriminativa dos cargos
em comissão integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Agricultura, aprovada
pelo artigo 19 do Decreto nv 69.105,
de 23 de agôsto de 1971.
Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de dezembro de 1971;
da Independência e 83? da.
República.
1509

EMÍLIO G, MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DECRETO N9 69.790 DEZEMBRO

DE

DE 14 DE

1971

Retifica o Decreto n9 68.749, de 15 de
junho de 1971, que redistribuiu carrio do Ministério da Agricultura para
a tmsoeresaoae reaenü do Rio de
Janeiro,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígc 81, item lII, da Constituição, e
Lendo em' vista o que consta do Processo nv 2.793-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado para Proreseor Adjunto, código EC~502. 22, O·
cargo redístribuído, com o respectivo
ocupante, Albino Meira de Vasconcelos, do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Agricultura para iguais Quadro e Parte
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, conforme Decreto n.c 68.749,
de 15 de junho de 1971, publicado no
viário Oficial de 16 seguinte.
Art , 29 uste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, :4 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMiLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

Jarbas G. Passarinho

ATOS
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DECRETO N° 69.791 -

DE

15

no

PODER EXECUTIVO

DE

DEZEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento do Curso
de Matemática da Faculdade de
Fi]osofia, Cíéncías e Letras de Santos mantida pela Sociedade ViSC01~
de' de São Leopoldo, na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH,da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei n'' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n- 842, de 9 de se-

tembro de 1969 e tendo em vista o

que consta do Processo CFE 1.915-"70,
do Ministério da Educação e Cultura,

decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Matemática <ia
Faculdade

de

Filosofia, Ciências _e

pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, com sede em Santos, Estado de
São Paulo.
Art. 2° ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1.971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.793 DEZEMBRO

DE

DE

15

DE

1971

Declara de utilidade pública a Casa
de Caridade São Vicente de Paulo,
com sede em Caxambu, Estado de
Minas Gerais.

Letras de Santos, mantida pela "Soo Presidente da República, usando
ciedade Visconde de São Leopoldo, na
da atribuição que lhe confere o arttgo
cidade de Santos, Estado de São
81, item IH, da Constituição, e atenPaulo.
dendo ao que consta do Processo MJ.
Art. 2° zste Decreto entrará em
35.147, de 1970, decreta:
vigor na data de sua publlcaçãc, reArt. 1° E' declarada de utilidade
vogadas as disposições em contrário. , pública,
nos têrmos do artigo i- da
Brasília, 15 de dezembro de 1971;
Lei n'' 91, de 28 de agôsto de 1935,
150° da Independência co 83° da
combinado com o artigo 1° do ReguRepública.
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. a
EMÍLIO G. MÉDICI
Casa de. Caridade São Vicente de
Jarbas G. Passarinho
Paulo, com sede em Caxambu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° nste Decreto entrará em
DECRETO N° 69.792 - DE 15 DE
vigor na data de sua publicação, evogadas as disposições em contrário.
DEZEMBRO DE 1971
Brasília, 15 de dezembro de }97J.~
Autoriza o funcionamento dos cursos
150° da Independência e 83° da
de ruoeotía e Psicologia, da Fac:ulRepública.
dade de Filcsofía, Ciências e Letras
de Santos -

SP.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei n- 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n- 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta' do Processo n'' CFE 1.991-69 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:'
Art. i- Fica autorizado o funcionamento dos Cursos de Filosofia e de
Psicologia; na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santos, mantida

DECRETO N° 69.794 DEZEMBRO

DE

15

DE

DE 1971

Reconhece a Faculdade de Ciências
Econômicas Sul de Minas, em ltaiuoa. Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei n- 5.540,

,A~os

DO PODER.

de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de 3etembro de 1969 e tendo em vista )
que consta do Processo n- 253.626-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômtoas Sul de Minas, mantida pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, na cidade de rtajubã, Minas
"Gerais.
Art. 2° nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1.971;
150° da Independência e 83° da"
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.795 - DE 15
DEZEMBRO DE 1971

DE

.neconnece o Curso de Filosofia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Santa Marcetimc", na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo
.-.81, item IH, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei n'' 5.540,
-de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista ,)
cque consta do Processo n- 253.633-71
'do Ministério da Educação e Cultura,
"decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecírnen"to ao Curso de Filosofia da Faculda.de de Filosofia, Ciências e Letras
"Santa Marcelina", mantida pela As'socíação Colégio dos Anjos, na cidade
-de Muriaé, Estado de Minas Gerais.
Art. 20 &te Decreto entrará em
-vígor na data de sua publicação. -evogadas as disposições em contrária.
Brasília, 15 de dezembro de 197i:
:1500 da Independência e 83° da
.Repúblíca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N° 69.796 - DE 15
DEZEMBRO DE 1971

427
DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração de Joaçaba
- Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei na 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei nv 842, de' 11 de fe ..
vereiro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo na 263.259-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Admtntstração de Joaçaba, mantida pela Fundação Universitária do Oeste Catartnense, com sede em Joaçaba, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, cevogadas as disposições em contrário.
BrasUia, 15 de dezembro de Hi71;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.797 - DE 15
DEZEMBRO DE 1971

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ca.taguases, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.ígo
81, item IH, da Constituição, de acôrdo com o artigo 47 da Lei n'' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 261.423-71
do Ministério da Educação e CUltura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Cataguases, .nantida pela Fundação do mesmo nome,
com os cursos de Pedagogia, Matemática, História e Letras (modalidades Português - Inglês e Português -
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Francês), com sede na cidade de Cataguases, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° :ttste Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação,. t:-vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 15 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 8:3° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 69.798 DEZEMBRO DE

DE 15 DE
1971

Reconhece a Faculdade de Ciênczas
Econômicas, Atimini-tratioas e Contábeis de Belo Horizonte - MG.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artágo 81, item IH, da Constttuíção.. de
acôrdo com o artigo 47 da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv ~42, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista; o que consta do Processo núrne1'0 nv 1. 703-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' reconhecida a Faculdade
de Ciências Econômicas, Admimstrativas e Contábeis de Belo Horizonte,
com o Curso de Administração de
Emprêsas,
mantida pela Fundação
Universidade Minas Gerais, sediada
em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2° Bste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83° da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 69.799 DEZEMBRO DE

DE 15 DE

1971

Reconhece a Faculdade de Ciências
Jurídicas e Sociais, e o Curso de
Direito pela mesma ministrado, em
Itajaí, Santa Catarina,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere) artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdó com o artigo 47 da Lei número

5.540, de 28 de novembro de H168,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, J.e 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 102.446-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do Itajat " ao
Curso de Direito pela mesma ministrado, mantidos pela Fundação -íe
Ensino do Pólo-Gée-Educacíonal do
Vale do Itajaí, com sede na ndade
de Itajaí, Estado de Santa Catartna .
Art. 2° zstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, If de dezembro de 1~71:
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N'?

69.800 -

DEZEMBRO

DE 15 DE

DE 1971

Dispõe eõbre alterações no enquadramento de servidores do Minietérío
da Agricultura, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere 0,
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo .em vista o disposto nas Leis
nv" 4.069, artigo 23, parágrafo único,
de 11 de junho de 1962; 4.345, artigo.
4 Q, § I'?, e 9Q, de 26 de junho de 1964;
4.723, de 9 de julho de 1965; no Decreto-lei nc 299, de 28 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1Q Fica alterado, na fonna da
relação anexa, o enquadramento do,
pessoal do Ministério da Agricultura,
amparado pelo parágrafo único, do
artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11 de
junho de 1962, aprovado pelo Decreto
nv 65.878, de 16 de dezembro de 1969,.
e modificado pelos de nv" 67.028 e
69.309, de 10 de agôsto de 1970 e 5·
de outubro de 1971, respectivamente,
considerando-se alterados. em conseqüência, os quantitativos dos cargos.
que compõem as séries de classes e
classes singulares abrangidas.

Art. 29 Na execução dêste Decreto,
aplicam-se, no que couber, as dispo..
stcões dos Decretos nw 65.878 e 67.028,
de 16 de dezembro de 1969 e 10 de;
agôsto de 1970, respectivamente.
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Art. 3Q reste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'grasílla, 15 de dezembro de 1971;
150<:> da Independência e 83!? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

o

anexo mencionado no art. 19 foi

publicado no D. Q. de 16-12-71.

---

DECRETO NO? 69.801 DEZEMBRO DE

DE 15 DE

1971

Aproveita, na Universidade Federal
Rural de Pl;;~rnambuco, eer-ouiores
em disponibilidade e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das artdbuíções que lhe confere o artigo 81, íteen UI, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, par analogia, o disposto no
artigo 99, § 2\1, do Decreto-lei núsneTO 200, de 25 de fevereiro de 1967,
Decreta:
Art. 1Q Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados, do Quadro
Único de Pessoal da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, os seguintes servidores disponíveis, mantido o regime jurídico dos mesmos:
t - no cargo de Atmoxarite, código
AF-I01.14.A:
An tônío Alvíno e Hildeberto Pau-

ferro de Oliveira, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
da extinta Comissão do Vale do São
Francisco;
H - no cargo de Assistente Comercial, código AF-l03.12.A:

Luiz Alves de Queiroz, em disponibilidade em igual cargo do Instituto
Brasileiro do Café;
IH - no cargo de Oficial de Administração, código AF-201.14.B:

Tirza Maciel de Andrade, Manoel
Ramiro de Oliveira, José de Barros
Galvâo e Pedro Justíno Rodrigues,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional da Previdência social;
IV - no cargo de Oficial de 4.dministração, código AF-201.12.A:

Damares Rodrigues de Souza Gonçalves, em dísponlbílídade em igual

cargo do Quadro de Pessoal
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nístérlo do Trabalho e Previdência

Social.

V no cargo de Escriturário, CÓ~
digo AF-202.10.B:
a)
Creso Augusto Barbalhc, em
disponibilidade em igual cargo do

Quadro de Pessoal do Deparbamentc
Nacional de Obras de Saneamento:
b) Elísio Lopes de Almeida, Maria
do Carmo de Oliveira Cavalcante e
Maria do Socorro de Souza Leão
Brasil, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal fio Instituto de Previdência e Asslstêncta
dos Servidores do Estado;
c) Wanda Cavalcante de Albuquerque, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Minis ..
tério do 'I'raoalhc e Previdência So..
eíal ;
d) Haroldo Lima costa, em díspo,
nibilidade em igual cargo do QuadrQ
do Pessoal do Instituto Brasileiro do
Café.

VI - no cargo de Escriturário, código AF-202.8.A:
a) Severino Pimentel Magalhães,
JOsé Alexandrino Gomes e Evandro
Brito Maws, em disponibilidade em
igual cargo do Quacb:o de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assístência dos Servidores do Estado;
b) Inalda Ferraz da Silva, em dlsponibilidade em igual cargo do Qua.dro de Pessoal do Ministério da
Saúde;
c) Bueno Ayres de Melo, em drsponibilidade em igual cargo do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento.
VII - no cargo de Bscrevetite-Da..

tilóçrafo, código AF-204.7:
a) Virgílio Carlos Salomé, José Al..

nerto Alves e José Ilson Ribeiro Pin-

to, em disponibilidade em igual car-

go do Quadro de Pessoal do Minis..
térío da Fazenda:
b) Cipriano Pereira da Costa Fi..
lho, Waldemar Braga Chaves, Yvone
Silva Cavalcanti, Reneide Gomes de
Paiva, Maria do Socorro Pinheiro.
José de Alencar Vidal, João Bôsco
Braga Barreto, Hugo Flávio Maciel
Chacon, Hosana Rutino de Melo, Ernando Sítômo e Aloisio Pereira Laurentdno, em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Instituto de Prevídêncía e Assistência dos Servidores do
Estado;
C) José Gomes Fonseca e Nestor
Cavalcante Neto, em díspcnibilídade
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da extinta Comissão do Vale do São
Francisco;
d) Tereza Cristina de Arruda Palcão, em disponibilidade em íguul "ar·
go <.10 Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras de Sa..

neaenento ;

e) Maria J-osé de Brito, Maria Dalva Lins de Albuquerque, Irene Novo
de Morais, Guilherme Ribeiro da Sil-

va, Dárto Bezerra de Souza, Carlos
Odilon de Araújo, Ca-rlos Francisco

Bezerra, Afonso José Torres e José
do Amaral Góis, em disponíbtltdade
em igual cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas ,

VIII - no cargo de Datilógrafo,
código AF-503. 7 . A:

Maria de Lourdes Dantas, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
IX - no cargo àe Técnico de Administração, código AF-G01.20.A:
Eva Kertsman Torban, em dísponibüídade em igual cargo do Qua-dw
de Pessoal do Instituto Nacional de
Previdência Social.
X - no cargo de Pedreiro, código
A-101.9.B:

Eloy Bezerra da Silva, em dísponl-

bilídade em igual cargo do Quadro

de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco.
XI - no cargo de Pedreiro, código
A.101.8.A:

a) Francisco Alves. José Isídôrfo
do Nascimento. José Soares Sobrinho.
Francisco Rosa Magalhães e Cícero
Soares Pereira, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas:
b) José Lopes da Silva, colocado
em disponibilidade em igual cargo do
Qua-dro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco.
XII - no cargo de Pintor, códiUo
A.105.8.A:

Joaquim Norberto da Silva, em cts,
ponlbflídade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas ,
XIII - no cargo de Auxiliar de
Artífice, código A.202.5:

Manoel Henrique Barbosa. em dtsponíbüídade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Na,
cíonal de Obras Con tra as Sêcas,
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XIV - no cargo de Cozinheiro, cõdigo A.501.5.A:
a) Otactlía Maria de Jesus. em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Con tra as secas:
b) Júlía Rosalina da Conceição,' em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extlnta Comissão do Vale do São Francisco;
c) .roscra Melo da Silva, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional de Obra-s Contra as sscas.
XV - no cargo de Padeiro, código
A·502.5.A:

José Bento da Silva, Em disponibilidade em igual cargo do Quadro de .
Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social.
XVI - no cargo de carpintctro,
código A G01.S.A:
a) Amaro Bezerra de Melo e Nelson Dias da Cunha, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as aêcas:
b) João Luiz de França e Antonio
Barbosa de Lima, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de pes·
soal da extinta Comissão do Vale do
São Francisco;
XVII - no cargo de Eletricista..
tnetauuior, código A.S02.8.A:
a) Domício Balbino da Silva e Severíno Barbosa da Silva, em dispo..
nibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;
b) José de Barros Farias. em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal da Escola Técnica Pederal de Pernambuco
XVIII - no cargo de gtetrícieui..
Cpertuior, código A.803.8.A:
Cícero Martins de Sá e Luiz Leobíno Bezerra, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal da
extinta Comissão do Vale do São
Francisco.
XIX - no cargo de Bomõeíro-Hc-

dráulico, código A.201.8.A:

Osmundo Alexandre dos Santos.
em disponibilidade em igual cargo
do Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco.
XX no cargo de Mecânico de
Motores a Combustão, código
.

A.1305.9.B:

Patrício José Rodrigues, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
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de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco.

XXVIII - no cargo de Tratorista,
código CT.402.7.A:

XXI - no cargo de Mecânico de
Motores a Combustão, código .....•
A.1305.8.A:

a) Germano Izídio de Sã, em dlsponibilidade em igual cargo do Qm,dro de Pessoal da extinta Comissão
do Vale do São Francisco;
b) José Timóteo Cavalcante, .Ioãc
Alves da Rocha, Ivan Tenório de Albuquerque e Erasmo Lopes da Silva,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Depavtamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas ,

a) Manoel Gonçalves Sobrinho, crn
disponibilidade em igual cargo do
Quadro. de Pessoal da extinta. Comissão do Vale do São Francisco;
b) Pedro Fernandes da Silva, JO;3e
Soares da Silva, Humberto Carlos ãe
Oliveira e Antonio Azencleve de Morais, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde.

XXII - no cargo de Mecânico de
Máquinas, código A.1306.S.A:

Francisco Leto da Silva, em diaponíbilídade em igual cargo do Q'ladro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
XXIII - no cargo
código A.1703.S.A:

de

Ferreiro.

Francisco Gonçalves e João José
de Souza, em igual cargo do Quadra
de Pessoal do Departamento Nacional de Obras' Contra as Bêcas .
XXIV - no cargo de Soldador,
digo A.1705.S.A:

zo-

Luiz Antonio de Siqueira e Rosendo Adriano da Silva, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas ,
XXV - no cargo de Motorista, código CT.401.12.C:

José Paulo Ferreira, em disponibIlfdade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Ministério das Minas e
Energia.
XXVI - no cargo
código CT.401.8.A:

de Motorista,

a) Noé Antonio de Souza, em dísponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;
b) José Crispim da Silva, em dts ..
ponibilidade em igual cargo do Q:la..
dro de Pessoal da extinta Comissão
do Vale do São Francisco.

XXVII - no cargo de Tratorista,
código CTA02.9.B:

José Pereira da Silva, em disponlbilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco.

XXIX - no cargo de Inspetor de
Alunos, código EC.204.9.A:

Delzuita Ferreira da Silva e Martha Cordeiro da Silva, em dísponíbílidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social.
XXX - no cargo de Zelador, código GL.l01.7.A:

Maria de Fátima Bernardes Moreira, em disponibilidade em igual 1!Ugo do Quadro de Pessoal do Departamenta, Nacional de Obras Contra '15

Sêcas .

XXXI - no cargo
código GL.104.5:

de

Servente,

a)
Paulo Pacheco de Paiva, em
disponibilidade em igual cargo di}
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde;
b) Mariana Nunes Bezerra, Maria
Cícera 's'erreíra, Maria de Lourdes
Silva, Maria Joana da Conceíçào.
Maria Lessa Ferreira, Maria Barbo-.
sa da Silva, Dúlcio Gomes Lima, Maria das Dores da Anunciação, Laura
Bezerra de Lima, José Amaro da
Silva, Antonia Salvina da Silva, Sebastíana Henrique da Silva, Djalma
Carneiro da Cruz, Manoel Vitorino
da Penha, Honorina Maria da Coaceição, Guíomar das Dôres Silva, Vicente João de Santana, Severino Pedro do Amaral e Maria do Espírito
Santo Alves, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de; Obras
Contra as Sêcas.

XXXII - no cargo de Guarda, ecdigo GL.2ü3.8.A:
a) Romildo Antônio da Silva, em
disponibilidade em igual cargo do
QuadTO de Pessoal do Ministério da
Saúde;
b) Severino Pedro da Silva e José
Carlos Alves, em disponibilidade em
igual cargo do Quàdro de Pessoal do
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Ministério do Trabalho e Previdência.
Social;
c) Aureliano Marques de Souza,
Antonio Ltno de Sá e Alexandre SeIarmíno de Souza, em díspcnibílida.::1~
em igual cargo do Quadro de Pessoal
da extinta Comissão do Vale do São

Francisco;
d) Ricardo Alves de Miranda, Va~
demar Ferreira de Melo, Antonio
Constantino da Silva, José de Souza
Ramalho, Raimundo José Noguerra,
Lúcio Abrantes Sarmento, Apolônio
Sales, José Ferreira da Silva, Aureliano Araújo Albuquerque, Raimundo

Evangelista

dos Santos, Pedro Joa-

quim dos Santos, Odilon Alexandre
da Silva, Manoel Experidião da Si1~

va, Vicente Bezerra da Silva, .josé
Silva, Josias Torquato do
Aquino, José Medeiros de Souza e
Luiz de Albuquerque Cavalcanti, em
Dias da

disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sêcas •
XXXIII - no cargo de Porteiro,
código GL.302.11.B:

Cícero LIns dos Santos, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Naeional de Obras Contra as Bêcas ,
XXXIV no cargo de Porteiro,
códutc GL.302.9.A:
Severino Arruda de Lima Irmão,
em disponibilidade em igual cargo doa
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
XXXV - no cargo de Auxiliar de
Portaria, código GL.303.8.B:
a) Daguiberto Sobral da Silva, em
disponibilidade em igual cargo do
QuadTo de Pessoal do Instituto d~
Previdência e Assistência dos Servi"
dores do Estado;
b)
Francisco Pereira de França.•
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as aêcas.
;{XXVI - no cargo de Feitor, CÔ"
digo GLA01.5:
a)
Damião Henrique Pequeno. em
disponibilidade em igual cargo do
·Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento;
b)
Antonio Cassíano dos Santos
em disponibilidade em igual cargo dó
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra -as secas

EXECUTIVO

XXXVII - no cargo de Trabalhador, código GL.402.1:
a) João Rodrigues do Nascimento
Avelino Pereira de Sá, Lourival
Gabriel
Vieira,
Mateus
Marques
de Sã, Manoel Alexandre dos Santos, Joaquim Barbosa Líma, Alfredo Antonio da Silva, José Belo
Torres, José Alexandre da Silva, José
Odon Cavalcante, Jaime Aristides la
Silva, José Antônio dos Santos, José
Alexandre dos Santos, Gabriel José
do Nascimento, Antonio Belo Torres,
Pedro José da Silva, Antônio TOmé
da Silva, José Manoel de Lima, Emtdio Ferreira Lima. Manoel Barbas»,
da Silva, Aristides Mariano da Süva
Luiz José da Silva, Severino Olímpio
dos Santos, José Raimundo Alves.
Maria das Dôres Gomes, José Barbosa de Lima, Maria Matilde Pereira,
Luiz Porfidío dos Santos, Rosa Maria da Silva, Ernestino Alves da Silva, José Sebastião da. Costa, Antou.o
Gomes da Silva, Manoel Martins de
Araújo, João Vlrgulino Pereira, rosé
Moraes de Lima, Januárra Quitéria
de Souza, Maurício Aristides da SIlva, Raimundo Edésio de Sã, GregoTio Alexandre dos Santos, Marcos
José Barbosa Lima. Alcides Marceüno, Epitácio de Sá Carvalho, Cícero
Lourenço Brandão, Manoel Ezequiel
da Fonseca, José Odilon da Silva e
Pedro Gomes da Silva, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal da extinta Comissão 'lo
Vale do São Francisco;

b) Joaquim Francisco de
Souza,
Antonio Francisco Marinheiro, José
Lino Gomes, Cícero Pereira de Souza,
Berta Gonçalves da Silva, Manoel
Barbosa de Oliveira, José Vicente da
Silva. Artur José dos Santos, .Ioãc
Tenório de Siqueira, José Umbeltno
do Carmo, Enoque Manoel Ribeiro.
Florêncio Gomes da Cruz José Braz
de Souza, Pedro Martins de Sã, QU'ltéria Viana Dias. Antonio Eugênio
Francisco, Arsênio Fagundes úa Silva, Luiz Simão da Silva. Francisco
Marques Pereira, Luiz Monteiro da
Silva, Pedro Balbino da Silva, Marcelino Victor da Silva, Raimundo -ronato da Silva, Joaquim Mendes da
Silva, Raimundo Cassímíro da ;;i1V9-.
José Bezerra da Silva, Antonio Xavier de Lima, Jose Amâncio 1.8 LIma, Manoel Peixoto dos Santos, Abdias Lira da Silva, Elísio Nunes
de Barros, Mário Luiz do Nascimento, Manoel Aleixo da Silva. Cícero Mariano de Sã, José
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prazão Bezerra, José Peixoto de
Albuquerque, José Bezerra da Silva, Antonio Severino dos Santos,
Enoque Porfirío de Deus, João Bento dos Santos, Benedito José Ferreira, Valdemar Carmlo da Silva, Panta José Lucas, Amaro Pedro da Silva, Benjamim Alves da Silva, Cícero Matias da Silva, João Pereira
do Nascimento, Antônio Zézinho -te
Oliveira, Inácio Alves de Siqueira,
José Felix de Araújo, Inácio Francisco de Assis, Expedito Soares, Elias
Macena de Oliveira Manoel Raimundo dos Santos, Fvancehno Pereira de
Santana, Ezequiel Manoel da Sil7~,
José Emidio da Silva, Ananias José
dos Santos. Antonio Emídlo Ferreira,
Antonio Eufrásio d« Silva, João Oliveira de Morais, LUIZ Gonzaga da
Silva, José Agra, Pedro de Brito
Freire, Severino Jerônimo dos Santos, Geraldo Cordeiro da Silva, Arlindo Severo da Silva, Severino Cordeiro da Silva, Antonio Marinho F'ilho, José Gilson, José Ferreira de
Brito. Francisco Agra da Silva," Sebastião Valéria dos Santos, Ananias
Lopes da Silva, Mardoqueu Antonio.
José Manoel do Nascimento, Casslano Alves Filho, Amaro Oliveira G'i.
lho, Cícero Agra Sobrinho, Amauri
de Barros Correia. Francisco Arruda
Florentino, Arnaldo Pereira dos Santos, João Martins Silvestre, Antônio
Expedito Guimarães Nilton Galdíno
da Silva, Cleto Nunes da Souza, José
Nato da Silva, Juarez Lourenço Xavier. Júlio Antonio de Melo, José
Ferreira de Lima, Joaquim Manoel de
Oliveira, José do Amaral Góís, .....ntonio Brandão de Oliveira, Heleno
Paulo da Silva, Aracildo Gomes ua.
Silva, Geraldo Pereira Nunes, Luiz
Soares Nunes Neto Manoel A velino
da Silva, Hélio Tenôrio de Vasconcelos. Jaime Francisco de Barr )5,
Manoel Ferreira da Silva, Miguel
Vieira da Silva e Francisco Geraldo
de Souza, em disponíbihdade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras
Contca as Sêcas:
c) José .Iulíão dos Santos e Domlngos Alves de Oliveira, em disponíbilldade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde;
XXXVIII
no cargo de Mestre
Rural, código P. 206.8. A:

João Florentino Filho, Ilson Leite
de Sá e Francisco Alves da Luz, em
disponibilidade em igual cargo do
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Quadro de Pessoal da extinta c-mtssão do Vale do São Francisco.
XXXIX no cargo de Auxiliar
Rural, código P.2093:
Manoel Odilon da Silva, em 113-

ponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal da extinta Comissão
do Vale do São Francisco.
XL - no cargo de Auxiliar de Desenhista, código P .1002 .12:
a) Artur Viana Ribeiro, em dispo-

nibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco;
b) Osvaldo Lira dos Santos,
em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras contra as Sêcas.
XLI - no cargo de Laboratorista,
côdigo P.1602.9.B:
a) Manoel Alexandre Leite, em disponibilidade em igual cargo do Qua~

dro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.
XLII -- no cargo de Operador de
Raios-X, código P. 1.706.11.A:

Erine Câmara Viveiros, em disponibrlidade em igual cargo do Quadro

de Pessoal do Instituto Nacional ,1e
Previdência Social.
X LI II - no cargo de Agente social, código P: 1901.10. A:
Alaide Lins da Cruz, em díspombilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério da Saúde.
XLIV - no cargo de Contador,
código TC.302.21.B:
Lauro Vasconcelos Vilares, em -ítsponíbílídade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Pazenda.
XLV - no cargo de Bnqenh.etro,
cófligo TC.602.21.A:
Hélio José de Lira Ferreira, em 11sponibihdade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Previdência Social.
XLVI - no cargo de Médico, cõdigo TC.801.21.B:
Moisés Vainer, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde.
XLVII - no cargo de VeteTlndrlo.
código TC.1001.20.A:

Paulo Nogueira Godoi em dísponiem igual cargo do Quadro

bílldade
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de Pessoal da extinta Comissão do
Vale do São Francisco.
Parágrafo

'Omco .

Os

aproveita-

mentos a que se refere êste artteo
são feitos em vagas constantes tas
Tabelas aprovadas pelo Decreto numero 58.516, de 27 de maio de 1966,
alterado pelo de D.O 66.725, de 16 .te
junho de 1970.

Art. 2.° O cont.mo neste oeoreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito anmi-

nistrativo ou -revlsão de enquadramenta, venha a ser considerada mna.
ilegal ou contrária a normas adrmnistrativas em vigor.
Art. 3.0 Os órgãos de pessoal do
Ministério da Fazenda, do Ministério
das Minas e Energia, do Minístér-o
da Saúde, do Ministério do Trabalh:J
e Previdência Social, do Instituto
Brasileiro do Caíe, do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. do Instituto Nacional de Previdência Social. da Superintendência do Vale do São Fran·
cisco, do Departamento Nacional .íe
Obras Contra as Sêcas do Departamente Nacional de Obras de Saneámenta e da Escola Técnica Federa.I
de Pernambuco remeterão ao la
Universidade Federal Rural de Pernambuco. no prazo de 30 (trfrrsa i
dias, a contar da vigência dêste neereto. os assentamentos Iuncionaas
dos servidores respectivos constantes
do artigo L".
Art. 4.° nste Decreto entrará em
vigor na data da Sua publicação, (evogadas as disposições em contrário

Brasília, 15 de dezembro de 197';
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 69.802 - DE 15
DEZEMBRO DE 1971

DE

Dispõe sóbre o enquadram mto de
pessoal da Superintendência Nncional de Abastecimento (SUNAB),
e dá outras providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, ítem lU, de Constíbc.ição, e
tendo. em vista o disposto no artigo
~o da Lei n- 3.780, de 12 de julho
ôe. 1960. decreta:
Art. 1° Fica alterado, na forma,
do Anexo I, que constitui parte integrante dêste Decreto, o Decreto
r' 52.316, de 1 de agõsto de 1963,
que aprovou o enquadramento de
pessoal da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), cem
as modificações
introduzidas
por
meio de atos posteriores, para fundir a Parte Especial com a Parte
Permanente, e corrtgtr a proporcionalidade das respectivas séries de
classes,
na
conformtdade do que
dispõe o artigo 20 da Lei n? 3.780
de 12 de julho de 1960, regulamen~
tada pelo Decreto n'' '18.921, de 8 de
setembro de 1960.
Art. 2" A alteração a que se refere êste Decreto não acarretará aumento de despesa, ficando suprimidos, para tanto. na forma do Anexo
11. os cargos vagos das Partes Permanente e Especial constantes do
enquadramento de pessoal daquela
Autarquia.
Art. 3° Fica retificada a relação
nominal anexa ao Decreto n- 53.076,
de 4 de dezembro de 1963, a fim de
excluir um cargo da classe de Escrevente-Datilógrafo,
Código
AF204.7, ocupado por Tereza Viegas
Dornelles e inclui-lo, como o seu
ocupante, na série de classes de Escriturário, Código AF-202.10.B.
Parágrafo único. As vantagens financeiras resultantes da retificação
ele enquadramento de que trata êste
artigo retroagem a 1 de julho de
de 1960.
Art. 4° ~ste Decreto não prejudicará a revisão de situações que em
virtude de denUncia,~ineticãnda ou
inquérito administrativo, venham q.
ser consideradas ilegais -u contrariasas normas admímstrutívas em vigor.
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Art. 5° O provimento dos cargos
vagos constantes do Anexo I será
processado na forma Qd.. Iesnstaçao
vigente.
Art. 6° Os cargos Integrur.tes das
antigas Partes Permanente e Especial continuam exercidos pelos seus
atuais ocupantes.
Art. 7° este Decreto -nrrat-a em
vigor na data de sua publica.ao. revogadas as disposições em ~0111>1'~rio.
Brasília. 15 de dezemnro de Hl71;
150° da Independência e 83° da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

O anexo mencionado no art. F foi
publicado no D. O. de 20-12-71.
DECRETO

N° 69.803 DEZEMBRO DE 1971

DE

15

DE

Prorroga o prazo para a execução 1,OS
serviços concernentes aos reçístros
públicos, regulados pelo Decreto-te:
-r 1.000, de 21 de outubro de 1969.

O Presidente da República, usa»do das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtuíçàc.
decreta:
Art. 1° Fica prorrogado até 31 oe
dezembro de 1972 o prazo para execução dos serviços concernentes eoa
registros públicos, regulados pelo Deereto-lei n'' 1.000, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 2° Durante o prazo a que se
refere o artigo antecedente, a exccuçâo dos serviços concernentes aos
registros públicos obedecerá o disposto na Lei nv 4.827, de 7 de fevereiro
de 1924. e seu Regulamento baixado
pelo Decreto n" 4. 857, de 9 de novembro de 1939, e demais disposições em
vigor na data dêste Decreto
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'e·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1971;
Independência e 83° da
150° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 69.804 -

DE 16 DE

DEZEMBRO DE 1971

Concede à sociedade The Sydney
R08S Co. autorização
para continuar a funcionar na Repúbtica
Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 8,rtigo 81, item III, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n° 2.627, de ~e:
de setembro de 1940, decreta:
Art. 10 E' concedida à sociedade
The Sydney Ross Co .. cujo objetivo
social é a fabricação de produtos farmacêuticos, com sede na cidade de
New York. Estado de New York, Estados Unidos da América, autorizada a funcionar através de Decretos Federais o último dos quais
sob o número 67.950, de 23 de dezembro de 1970, autorização cara
continuar a funcionar na República
Federativa do Brasil com o capital
destinado às atividades da filial Jrn.sileira elevado de cr$ 1.7.326.132,00
(dezessete milhões, trezentos e vinte
e seis mil, cento e trinta e dois cruzeiros) para Cr$ 20.489.685,00 (vinte
milhões, quatrocentos e oitenta e '1(",ve mil, seiscentos e oitenta e cinco
cruaeírosj . consoante resolução adotada por sua Diretoria, em reuniãorealizada a 26 de fevereiro de 1971~
em virtude de reavaliação oompulsória do Ativo fixo de sua sucursal no
Brasil, nos têrmos da Lei ns 4.357,
de 16 de julho de 1964.
Art. 2° A presente autorização é
complementada pelas cláusulas que
a êste acompanham. assinadas peloMin.stro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se ao mesma
emprêsa a cumprir integralmente as.
leis e regulamentos em vigor, ')U Que
venham a vigorar, sôbre o assunto.
Art. 3° 1!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1971;
da Independência e 83<' ca
República.
150°

EMíLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
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69.805

~ DE

20

DE DEZE..'\rnRO DE

1971

Abre em favor do eubcnexo Encargos Gerais da União Recursos sob
Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar de Crg 40.250.000,00, para retorço ci'l.z. cczccco consig-

nada no otaente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 81, ítem IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0.
da Lei D.O 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.° da
Lei D,O 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto, em favor do subanexo Encargos Gerais da União
- Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, o crédito suplementar no valor de Crg 40.250.000,00 (quarenta milhões e duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a saber;

c-s
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Financiamento de Atividades e Proje-

28.02.18.00.1.023 -

1,00

tos Prrorttarros
Serviços em Regime de Programação
Especial . . .
40.250.000
Art. 29 Os recursos necessários a execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
4.1.2. O -

crs
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6.0 - Reserva de Contingência...............
40.250.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VellOso

DECRETO N. ° 69.806 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre em favor do subanexo Encargos Gerais da União
Recursos sob
Supervisão do Ministério do Planejamento e CoOrdenação Geral, o
crédito suplementar de Cr$ 146.783.500,00, para retorço de dotação
consíçnaaa no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 29 da
Lei n,s 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto em favor do subanexc Encargos Gerais da União
- Recursos sob Supervisão dó Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 146.783.500,00 (cento e qua-
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rente e seis milhões, setecentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros),
para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a
saber:

crs
28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.023 - Financiamento de Atividades e Projetos Prioritários
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial .
146.783.500
Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

ors

1,00

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Mnüstérto
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência
146.783.500
Art. 3.° l!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

69.807 -

DF.

20

DE DEZEMBRO DE

1971

Abre em favor de diversos órgãos,
o crédito suplementar de
Cr$ 932.753.906,00 para retorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, 'Usando da atribuição que lhe confere O
artigo 81, item In, da Constatuiçãc. €. da autorização contida no artigo
6°, da Lei n'' 5.628, de 1 de dezembrr de 1970, combinado com o ~rtigo
2° da Lei nv 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1° Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ ...
932.753.906,00 (novecentos e trinta e dois milhões, setecentos. e clnquenba
e três mil, novecentos e seis cruzeu'os) , para rerôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento, conforme a seguinte discriminação:

c-s
01.00 -

ú1.00.01.05.1.001 ~.1.1.0

-

03.00 -

CAMARA DOS DEPUTADOS..........

1,00
3.000.000

Obras Complementares no
Câmara
Obras Públicas

3.000.000

Prédio da

.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ..

Ftscadzaçâc e Contrôle de Recursos Públicos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 -- Despesas vanéveía
;.

319.100

03.00.01.05.2.001 -

271.900

47.:lJJO
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JUSTIÇA MILI1'AR ........•...•...•..

06.01 ú6.01.01.0a.2.001 -

441.500

Superior 'I'ríbunal Militar

Processamento de Causas

no

Superior

Tribunal Militar

3.1. 5. O -

Despesas de Exercícios Anteriores

.

189.200

06.02 06.02.01.06.2.003 -

Auditorias da Justiça Militar
Processamento de Causas nas Auditorias

3.1.5. O -

da Justica Militar
Despesas- de tcxercícros Anteriores ..•...

252.:JOG

07.00 -

JUSTIÇA ELEITORAL •.•••......••..•

833.100

07.01 07.01.01.06.2.001 -

Tribunal Buperkc- Eleitoral
Processamento De Causas Eleitorais em
Instância Superior

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 -

Venclmentos e Vantagens Fixas ..•....

25.300

07.02 -- Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
07.02.01.06.2.004 - Processamento de Causas Eleitorais em
Alagoas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Vencimentos "e "vantagens Fixas

01 -

07.03 -

'I'rrounal

Regional

uneitoral

o •••••• " ••

do

22.800

Ama-

zonas
Processamento de Causas Eleitorais no
Amazonas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - aaiérto-s'amíua ~_ ~_ •..•...... "••.••....

07.03.01.06.2.006 -

0'1.04 -

Q7.04.01.06.2.008 -

3.1.1.1
01
02
07.05
07.05.01.0.6.2.010

--;
-

3.1.1.1 01 07 .06 -

07.06.01.06.2.012 3.1.1.1
01
3.2.3.3
07 .07

'n'ü.iUtli:;i,l

rcegronal Eleitoral da

54.500
2.200

jjarna

Processamento de Causas Eleitorais na
Bahia
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens' Fixas
.
Despesas Vartáveís .....•...............
Tribunal Regiona; Eleitoral do Ceará
.l~ .occcsamerno de Causas I!::teitúralS no
Ceará
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas .. ".• ',"
'I'ríbuna.l Regional Eleitoral do Distrito
Federal
Processamento de Causas Eleitorais no
Distrito Federal
Pessoa'! Civil
Vencimentos c Vantagens Fixas
.

-- Salárto-Famílía '
.
- 'I'rtbunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo
07.07.01.06.2.014 - Processamento de Causas Eleitorais no
Espírito Santo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
67.D8 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
07.08.01.06.2.016 - Processamento de Causas Eleitorais em
Goiás
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.

22.800
24.700

22.800

22.800
2.400

22.800

22.800
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07.09.01.0-6.2.018 -

Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
Processamento de Causas Eleitorais na
Guanabara

3.1.1.1
01
3.2.3.3
G7.09.03.07.2.UI9

Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

07.09 -

3.2.3.3

_.

Pessoal Oívtl

.
.

22.·s00
20.200

........••...........

4.100

Pagamento -íe Inativos

-~~alario-FamÍJja

'I'ribunal Regional Eleitoral do Maranhao
07.10.01.06.2.020 _.- Prccessamento de Causas Eleitorais no
07.10 -

Maranhão
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - 8alário-Familia .........•.............
07.10.03.07.2.021 - Pagamento de Inativos
3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 07.11 07.11.01.06.2.022 -

Balário-Fnmíüa

.

22.8(}~

3.700
500

Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso
Processamento de Causas Eleitorais no
lVl'-'.lC UJ."üoS6Q

Pessoal Civil
vencimentos e. vantagens Fixas
07.12 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais
07.12.01.06.2.024 - Processamento de Causas Eleitorais em
Minas Gerais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 ~.1.3.0 4.1.4.0 07. 13 07.13.01.06.2.026 -

Salár-ío-Famífía • .

.

Equipamentos e Instalações ...........•
Material Permanente
.
Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Prc cessamento de Causas Eleitorais no
Pará
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos l) Vantagens Fixas ...•..•
07. H - 'I'r HH..l.n:Ü jcegrona, Eleitoral da Paraiba
07.14.01.06.2.023 - Frcccssamento ue Causas Eleitorais na
Paraíba
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 07.14.03.07.2.029 -

3.2.3.1 -

07.16 07 .16.01.06.2.032 3.1.1.1 -

22.800

52.800
2.400

.

2.400

Pagamento de Inativos
Inativos
'

.

16.0uO
2.000

Paraná
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamento de Causas Eleitorai3 em
Pernambuco
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

01 3.2.3.3 -- Salário-Família
r
07.16.03.0 ' .2.033 - Pagamento de Inativos
3.2.;J.l -

22.800
8.800
20.0UO
100.000

Salárío-Famflla

3.2.3.3 - Salárto-Famílía
.
07.15 -- 'I'rtbunal Regional Eleitoral do Paraná
07.15.01. 06.2 .u30 - Processamento oe Causas Eleitorais no
3.1.1.1 01 -

22.800

Inauvos

22.300

.

22.800
7.000

..

18.GO'Ü
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Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento ue Causas Eleitorais no
Piam
Pessoal Civil

.

22.300

-

Salárfo-Pamília
.
Pagamento de Inativos
Salário-Família . .
.
.
'I'ríbunal Reglor-al Eleitoral do Rio de

200

07.1801.06.2.036 -

Processamento de Causas Eleitorais no

3.2.3.3
07.18.03.07.2.037
3.2.3.1
3.2.3.3
07.19

Salário-Família
.......•...
Pagamento de Inativos
.
Inativos
.
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte
Processamento de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Norte
Pessoal Civil
Vencrmentos:c Vantagens Fixas
.
Pazamonto de Inativos
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral
do
Rio
Grande do Sul
Prccessamen to de Causas Eleitorais no
Rio Grande do Sul
Pessoe.í Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ....•...
'I'rrounar Regional Eleitoral de Santa
Catarina
Processamento de Causas Eleitorais em
Santa oatarina
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
'l'ribunal Regtonal Eleitoral de São
Paulo
Processamento de Causas Eleitorais em
São Paulo
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fixas
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
1-'1"C-. .. sarnento de Causas Eleitorais em
Sergipe
Pessoal Civil
Vencrmentos e Vantagens Fixas
.
Material de consumo
.
JUSTIÇA DO TRABALHO .•.........•

3.2.3.3
07.17.03.07.2.035
3.2.3.3
07.18

-

07.19.01.06.2.038 3.1.1.1
01
07.19.03.07.2.039
3.2.3.3
07.20

-

07.20.01.06.2.040 3.1.1.1 01 07.21 07.21.01.06.2.042 -

3.1.1.1 01 07.22 07.22.01.06.2.044 -

3.1.1.1 01 -

07.23 07.23.01.06.2.046 3.1.1.1 01 3.1. 2. O -

08.00 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
0.0

•••••••••••••••••

400

Rio de Janeiro

Estado do Rio de Janeiro

o ••••••••••

Tribunal Bupertor do Trabalho
Processamento de Causas Trabalhistas
em .mstancía Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas venévets
a
08.03 - Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região
08.03.01.06.2.006 - Processamento de Causas 'Trabalhistas em
São Paulo. Paraná e Mato Grosso
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
.

1.500
1B.700
2.500

22.800
2.100

22.800

22.800

22.800

22.800
7.500

2.545.700

08.01 08 01.01.06.2.001 -

50.0UO
100.000

40.000

441

Afros DO PoDER ExECUTIVO

08.05 08.05.01.06.2.010 3.1.1.1
01
02
3.1.5.0
08.05.03.07.2.011

-

3.2.3.1 08.06 08.06.01.06.2.012 3.1.1.1 01 OS.09 08.09.01.06.2.013 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
08.09.03.07.2.019

-

3.2.3.1 3.2.3.3 09.00 -

Tribunal Regional do Trabalho da 4a
Região
Processamento de Causas Trabalhistas
no Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Despesas de Ezercícíos Anteriores
.
Pagamento de Inativos do Tribunal Regional do Trabalho e Juntas da 44 Região
Inativos ...........•....•............•
Tribunal Regional do Trabalho da 54
Região
Processamento de Causas Trabalhistas
- Bahia. e Sergipe
Pessoal Civil
Vencímemos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional do Trabalho daS a
Região
Process amento de Causas Trabalhistas
no Pará e Amazonas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Solaria-Família .....•................
Pagamento de Inativos
do
Tribunal
Regional do Trabalho e Juntas da 8* Região
Inativos.
. ....•.••...................
Salarfo-Família .................••.••
JUSTIÇA FEDERAL DE I' INSTANClA

Processamento de Causas da Justiça Federal de 1:. Instância
-~ Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
- Despesas 'Variáveis
.
- Outros Serviços de Terceiros
.
- Despesas de Exercicíos Anteriores
.
- Salário- Família . .
.
- Contrfbuíçôes de Previdência Social
- Pagamento de Inativos da Justiça Federal de 1" Instância
- Inativos
.
-.., MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

909.100
64.400
138.300

153.200

250.700

750.000
:,t9.000
23.000

35.000
3.000
2.128.400

09.00.01.06.2.001 -

3 .1.1.1
01
02
3.1.3.2
3.1.5.0
3.2.3.3
3.2.5.0
09.00.03.07.2.002
3.2.3.1
12.00

12.00.08.07.1.013 4.1.1.0 13.00 -

Obras nas Organtzaçôes da FAB
Obras Públicas
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

13.01
13.01.01.04.2.001
3.1.1.1
01
13.01.02.06.2.006

-

Gabinete do Ministro

-

Assessoria Ministerial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Desenvolvimento do Setor Agropecuário
u ,e

4.1.2.0 -

.

1.230.700
549.700
141.00D
8.000
15.700
23.200
100.100
IO_OOO.OOO
10.0UU.OUO
15.190.000

405.000

_,elê.,,,,,Ud (J'! l)-6:.:l)

Serviços em Regime
Especial . . . .

de

Programação
.

3.800.000
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ATOS

13.04 13.04.01.07.2.019 3.1.1.1 -

01 -

13.05 13.05.08.09.2.020 3.1.1.1 -

DO PODER EXECUTIVO

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Contrôle Financeiro
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoria Relacionada à Segurança
Nacional

Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas ..•....

13.08 -

Escritório de Produção Animal
U;' 'H.',·aç,w dos e-rogramaa Ligados a

13.08.02.01.~.(j;,;::J -

60.000

160.000

Produção Anrmal
3.1.1.1 -

01 13.10 13.10.02.01.2.044 3.1.1.1 -

01 13.12 -

13.12.02.01.2.051 3.1.1.1
01
13.13
13.13.02.01.2.054

-

3.1.1.1 01 -

13.14 13.14.02.01.2.055 -

3.1.1.1
01
13.17
13.17.02.01.2.077

--

3.1.1.1.
01
.l3.18
13.18.02.01.2.088

--

3.1.1.1 01 -

13.19 13.19.02.01.2.101 3.1.1.1
01
13.20
13.20.02.01.2.114

-

3.1.1.1
01
13.21
13.21.02.01.2.127

-

3.1.1.1
01
13.22
13.22.02.01.2.140

-

3.1.1.1 -01 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas ..•••..

140.000

Escritório da Produção Vegetal
Coordenação de Produção Vegetal
Pessoar Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas ..•...•
Escritório de ascatístíces, Análises e Estudos Iâconõnnccs
Coordenação de Estudos Estatísticos,
Ana-líticos e Econômicos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Escrítórlo de 'Meteorologia
Coordenação c e Pesquisas Climatológicas e Meteorolce'ícas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .•.....
Díretor.a do Território do Amapá
Coordenação e Píscalizaçâo de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .•.....
Diretoria Estadual do Acre
Coordenação e Píscalízação de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Diretoria Estacual de Alagoas
Coordenação e Fiscalização de Planos f,
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .....
Diretoria Estar ua' do Amazonas
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos f.. Vantagens Fixas ......•
Diretoria Estadual da Bahia
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Diretoria Estadual do Ceará
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Diretoria Lstadual do Espírito Santo
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

652.000

560.UOO

140.000

28,000

24.000

232.(:00

121.000

3'11.000

36\.000

115.000

443
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13.23 13.23.02.01.2.151 3.1.1.1
01
13.24
13.24.02.01.2.163

-

3.1.1.1
01
13.25
13.25.02.01.2.173

-

3.1.1.1
01
13.26
13.26.02.01.2.18ô

-

3.1.1.1
01
13.27
13.27.02.01.2.199

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
13.28
13.28.02.01.2.214

---

Diretoria Estadual de Goiás
Coordenação e FIscalização de Planos e

Projetos
Pessoa'! Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Diretoria Eate.dual da Guanabara
Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
Pessoal Civil
Vencímentos e Vantagens Fixas
DIretoria Esiadua; do Maranhão
Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos (, Vantagens Fixas
Diretoria Estadua' de Mato Grosso
Coordenação e FIscalização de Planos
Projetos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Diretoria Estadual de Minas Gerais
Coordenação c. Fiscalização de Planos
Projetos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Salárío-Pamílta ...........•...... :
Diretoria Estadual do Pará
Coordenação e Fiscalização de Planos

19~.GOO

e
.

'160. GOO

e
.

177.000

e
.

100.000

e
.
.

1.064.000
187.nUO

e

Projetos

Pessoal Oivil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
13.30 - Diretoria Estadual do Paraná
13.30.02.01.2.240 - Cocrdenaçâo e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal CiviJ
01 - Venctmenrcs e Vantagens Fixas
.
13.31 - Diretoria Estadual de Pernambuco
13.31.02.01.2.253 -- Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
..
.
13.32 - Diretoria Estadual do Piaui
13.32.02.01.2.268 - Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..•••..
13.33 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
13.33.02.01.2.281 -~ Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
{)1 Ven ..nmentos \ Vantagens Fixas ..... ,.
3.1.1.1
01
3.2.3.3
13.29
13.29.02.01.2.227

---

3.2.3.3 -

eatãno-narnnta .....................•

786.000
82.000

309.000

357.000

654.000
81.000

158.000

I. 0:'7. 000

144.000

444

ATOS

13.34 13.34.02.01.2.294 3.1.1.1 -

DO .PODER

ExECUTIVO

Diretoria Es"l,á.t. uaJ do Rio Grande

Norte

Coordenação e Fiscalização de Planos
Projetos
Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
13.35 13.35.02.01.2.307 3.1.1.1 -

01 13.36 13.36.02.01.2.321 -

rlo
~

.

Diretoria Estadual do Rio Grande do
Sul
Coordenação e FIScalização de Planos e

203.00a

Protetos

Pessoal Civil

Vencrmeritos e Vantagens Fixas
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos

'117.001)

3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
13.37 13.37.02.01.2.332 -

.

286.000

Diretoria Estadual de São Paulo
Ooorucnnção e Fiscalização de Planos e

Projetos

3.1.1.1 --- Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Diretoria Estadual de Sergipe
Coordenação e Ftscallzação de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
(\1 Vencimentos e Vantagens Fixas
.
13.39 - Estação Experimental do Distrito Federal
13.39.02.01.2.356 -- Coordenação e Fiscalização de Planos e
Projetos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos c Vantagens Fixas
.

489.000

13.38 13.38.02.01.2.343 -

14.00 -

MINIS'I'''RlO DAS COMUNICAÇõES .

194.000

15.000
2.400.000

14.03 -- Secretaria Geral 14.03.0'7.01.1.003 4.1.5.0 -

Entidades Supervisicnadas
.
Projetos a Cargo da Emprêsa Brasileira de Correres e Telégrafos
Participação em constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Enti-

dades Inoustrtaia e Agrícolas
15.00 -

.

2.400 000

MIN1STI:RIO DA EDUCAÇAO E CUL~'URA
..

450.000

Departamento de Assuntos Universitários
Administração Departamental
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
15.24.09.05.2.188 - Atividade a Cargo da Escola Técnica
Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços ce Terceiros Remuneração
15.18 -

15.18.09.01.2.087 4.1.3.0 4.1. 4. O .15.24 -

de eervíços Pessoais

16.00 16.01 16.01.15.05.1.018 4.1.3.0 -

.

300.000
100.0G(}

50.ODO

eoo

MINIS'I'''RIO DO EXl!:RCI'I'O

~~67.

Ministério do Exército
Equipamento de Saúde
Equipamentos e Instalações

356.:<00

445

.Ar.ros DO PODER EXECUTIVO

16.02 16.02.11.05.1.020 4.1.1.0 17.00 17.15
17.15.01.07.2.019
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
17.16
17.16.01.07.2.020

-

Território Federal de Fernando de .Norenha
Construção de Residências
Obras Públicas
.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
.
Delegacias Flscaís do Tesouro Nacional
Coordenação das Delegacias Fiscais

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Salário Famttia
Secretarta da Receita Federal
Administração e Supervisão Geral
Secretaria
3 .1.1.1 ~ Pesscar Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 17.17 -

17.17.01.01.2.023 3.2.3.3 17.17.01.07.2.026 3.2.7.0 3.2.7.6 18.00 -

Balá-to-Família

-

.
.
.

615.800

37.000
12.300

da
.

..•..................

13.000.000
30.0VO

Secretaria da Receita Federal (órgãos
de Administração Geral)
C001 danação dos- órgãos de Administração Geral
Sa.lárro-Famiha . • . . . ···· ...•....••..

0

Vantagens Centralizadas no Serviço de
Pessoal
Diversas 'I'ransferêncías Correntes
Pessoas
.
MINIST",RIO DA INDúSTRIA E DO
CO~RCIO

18.07
18.07 .01.02.2.014
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0
20.00

11.500

13.835.1 üO

...................•.....

Centro de Estudos Econômicos
Estudos da Conjuntura Econômica
Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações ........•. o.
Material Permanente
0

••

0

o • • • • • o.

MINIST",RIO DA JUSTIÇA ...•.••...•

Inspetoria Gera} de Finanças
Ccordenaçâo e Contrôle Financeiro
Serviços de Terreiros
Outros Serviços de Terceiros
.
Procuraôorfa Geral da Justiça Militar
Defesa dos Interêsses da União à Justiça
Militar
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
02 - Despesas varíéveís .........•
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços C1e Terceiros ..........•
20.06 - Ministério PúbIJcCJ do Distrito Federal e
Territórios
20.05.01.04.2.007 - Fiscalização e Observância do Cumprimenta da Ocnstâtulção, Leis e Atos dos

100.000

40.000
30.000

5.000
17 000
8.000
1.371.2U6

20.03 -

.20.03.01.07.2.004 3.1.3. O 3.1.3.2 20.05 .20.C5.01. 04.2.006 -

o o •••••••••

138.900

22.000
5.000

Podêres Públicos

3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ••• o ' • • • • • o • • • • • • • • • •
Salário-Família . . .;
o ••••••• o
..

155.100
79.000
14.000

446
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DO PODER ExECUTIVO

c-s
20.13 20.13.01.01.2.014 -

Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos

3.1.1.1 "- Pessoal Civil

02 -

3.1.5. O -

20.15 -

20.15.01.01.2.018 -

Despesas Varravels ..........•..........

Desj.esas de Exerctcíos Anteriores .....

75.000
61.206

Departamento de Justiça

Estudo da Organízaçao Pol1tica, da Ci-

dadania e Garantias Constitucionais
3.1.1.1 -

01 3.2.3.3 -

20.17 20.17.01.02.2.020 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Barário-Familía

.

80.000

1O.OUO

Serviço de Esta1:istica Demográfica, Moraj e Política
Levantamento e Divulgação de

Dados

Estat.ístícos
3.1.1.1 -

01 -

20.18
20.18.01.01.1.0:.:l1
4.1.4.0
22.00

-

Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas

30.000

Serviço de Documentação
Iceequipamento do Serviço
Material Permanente .....•••••.•......
MINIST,;,RIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
22.03.04.01.2.007 - Attvtdades a Cargo da Comissão Naeíonal de Energia Nuclear
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ..•....•........••.••......•.
04 - Inativos . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social ..••
22.08 - Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica
22.08.10.04.1.014 - Par ncrpaçâo no Capital Social da.
(OH8ljJ:.;. através da 1!.iL.f!jTROl::H-{.AS (PI-MAl
4.1. 5. O - Part.icípação em Constituição ou Aumento de- Capital em Emprêsas ou Entidades Incustríaís e Agrícolas
.
22.09 - Departamento Nacional da Produção
Mineral
22.09.14.01.2.01i - Coordenação da Política Nacional de
Recursos Minerais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
23.00 - MINIS'l'f::RJO DO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇãO GERAL
.
23.03 - Secretaria Geral Entidades Supervisionadas
23.03.01 02.1.002 - Projetos a ce rgo do Instituto de PU: ~~
jamento Eccrómícc e Social
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instala-

700.00n
18.948.300

22.03 -

cõcs
23.03.01.02.2.008 -

.

5.305.100
14.300
508.100'

10.000.000.

3.120.8CO:
16.857.600.

256.000

Atrvldades a cargo do Instituto de Pla-

nejamento Econômico e Social
3.2.7.5 -- Funcações Instituídas pelo Poder Públi-

co

01 03 07 -

Pessoal. .
.
Outro') Custeios
.
Conu-ibu.ções de Previdência Social '.'

2.011..200
772.300
176.500'

447

Afl'Os DO PoDER EXECUTIVO

c-s
23.03.01.02.2.009 -

Atividades 8. cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistíca
Pundações Instituídas pelo Poder Publico

3.2.7.5 01 -- Pe:ssoá~.
.
.
02 - Serviços ce 'I'crceíros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.
.
03 - Outros Custeios
,
.
04 - Inativos . .
.
05 -- Pensionistas . .
06 - Salário-Família . . . .
.
23.03.09.06.2.011 - At ivídadea a Cargo da Fundação Instituto Braslleíro de Geografia e Estatística
3.2.7.5 - Fun.sações Instituídas pelo Poder PUbhco
01 - Pessoal . . .. ,
.
26.00 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDtJ::NCIA SOCIAL
.
26.04 26.04.1'5.0-5.2.008 -

5.019.500
1. 028.900
6.000 GúO
1. 093.700
8 SOu

• 389.900

100.3JO
10. oon. ~OO

Secretaria Geral .- Entidades Supervisíonadaa
Atividades a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Serviços do

Estado
3.2.7.2 03 27.00 27.01 27.01.01.04.2.001 3.1,4, O 27.03 27.03.16.04.1.001 3.2.7.2 08 27.03.16.04.2.009 -

Entictaues Federais
Outros Custeios
~nNISTI:RJO DOS TRANSPORTES

.

Gabinete do Ministro
Assessoria Ministerial
Encargos Diversos
.
Secretarta Getal - Entidades Supervisionadas
Projetos 8, cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem' <IULCLG)
Entidades Federais
Diversas . __
.
Atividades a cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem

10.000 000
76.844.000

40.000

37.000.000

(IUJ,CLG)

3.2.7.2
01
03
06
27.03.16,06 1.008

--

3.2.7.2 08 27.03.15.08.2.013 3.2.7.2
01
03
06
07
08
27.05
27.05.08.09.2.015

-

3.1.4.0 -

Entidades Federais
Pessoal . .
.
Outros Custeios
.
Snlárto-Pemiha . . .. , .. ,
, .. :
.
Projetos a cargo da Superintendência
Nacional de Marinha Mercante
Entidades Federais
Diversas . ,
.
Atrvídadcs 8. cargo do Departamento
Nó.-CÜ·'D<JJ de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
PEssoal
.

Outros Custeios

.

Salário-Familia . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Dl\'erS8S
.
Dtvísão de Segurança e Informações
nssroeona Relacionada à Segurança Na-

8.445.000
2.425 000
3.330.000

12.543 :0&

10.000. "·00
300 I)(]O
600.000
7'10. UUO

430000

cíoual

Encargos Diversos

.

10.000
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

27.06 27.06.16 01.2.019 3.1.1.1
02
3.1.3.2
27.06.16.05.2.020
3.2.2.0
28.00

Departamento de Administração
Pagamento de Pessoal Exercendo Atrfbuiçôes junto à Diretoria de Vias e
'I'ransport.es do Ministério do Exército
_ .. Pessoal Civil
-- Despesas Variáveis
.
-- Outros Serviços de Terceiros
.
- Subvençáo à Estrada de Ferro Madeira
Mamare, 8lY. Operação pelo Ministério do
Exercito
- S~D"ençÕE'3 Econômicas
"
o.,
- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
.

28.01 -

ReCUl'S0S

346 100
92.300

512.500
702 .192 .100

sob Supervisão do Ministério da

Fazenda
28.01.01.07.1.002 -

Moderriízacâc E' Aumento de Produtividade di) Sistema de Fiscalização e Arre-

4.1.2.0 -

Serviços em Regime de Programação
Especial .
Encargos da Divida Pública - Fundada Interna. ~ Obrigações Reajustaveís
do Tesouro Nacional
Juros da Dívida Pública
Ft.ndnda Interna
Encargos com Inativos e Pensionistas
da União

cadação
28.01.01.07.2.004 3.2.4.1 01 28.01.03.07.2.005 3.2.3.1 3.2.3.2 28.01.18.00.2.007 3.2.4.1 -02 4.3.1.1 02 28.01.18.00.2.00J 4.3.2.0 -.
28.01.18.00.2.009 3.1.5. O 29.00 -

29 01 -

29.01.0307.2.002 3.2.7.3 04 2901.03.07.2.003 3.2.7.3 _.
04 29.01.03.07.2.004 3.2.7,3 -04 -05 -

Inativos
Pensionistas. . .
Encargos da Divida Pública Externa
Juros da Dívida Pública
Fundada Externa
Amortização da Dívida Pública
Fundada Externa
!.............
Reserva, para Diferença de Câmbio
Diferença de Câmbio ~..................
Encargos óc Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícíos Anteriores
ENCAHGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM 03 ES'I ADOS, DISTRITO FEDERAL Fê MUNICíPIOS
Recursos sob Supervisão do Ministério
da Pazendn
Encargos com Inativos e Pensionistas do
Estado do Acre- (Lei n" 4.070-62)
Ent.idades Estaduais
Inativos .
Encargos com Inativos da Extinta Polída TvUit8.1' do Estado do Acre (Lei número 4.711-65;'
Er.tidades Estaduais
Inativos
Encargos com Inativos e Pensionistas da
Polícia MIlitar do Estado da Guanabara
(Decretc-Iei n'' 1.015-69)
Entidades Estaduais
Inativos
. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .
Pensromstas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800.000

434.112.000
30.000.000
46.400.000
70.000.000
35.542.nOO
3.016.500
81.321.600

55.000.000

410.900

87.000

9.750 000
3.280 000

449

ATos DO P,oDEREXECUTIVO
29.01.03.07.2. 005 ~ Encargos com Inativos e Pensionistas do
Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara (Decreto-lei nv 1.015-69)
3.2.7.3 - EntÜJaCbS Estaduais
04 ~ Inativos
05 - Pensíonístns .
29.01.08.12.2.0U7 ~ Encargos com o Pessoal da Policia Militar do Estado da Guanabara (Decretolei n'' 1.015-69)
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
. .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2D.01 08.12.2.008 - Encargos com o Pessoal do Corpo de
Bombeiros do Estado da Guanabara (Decreto-lei n- 1.015-69)
3.2.7.3 ~ Ent'dades Estaduais
01 ~ Pessoal
. . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . . . . .
29.05 - Govêrno do Distrito Federal
29.05.09.01.2.002 -- Manutenção das Atividades da Fundação nouccc.onai do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 ~ Pessoal.....
29.05.15.01.2.005 - Manutenção das Atividades da Fundação Hospitalar do Distrito Federal
3.2 7.3 - Ent'dades Estaduais
01 - Pessoal .
29.05.11.01.2 017 - Manutenção das Atividades da Companhía Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil
3.2.7 3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal .
29.05.08.01.2.008 - Manutenção das Atividades da Secretar ia de Segurança Pública
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal.

2.112.100
960.000

3.350.000

1. 050.000

11.084.DOO

12.900.000

7.116.000

2.900.0DO
Art. 2° Os recursos necessários à execuçã-o dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias oonsrgnadas no VIgente Orçamento, a saber:

crs
01.00 Projeto 4.1.3.0 4.1. 4. O Atividade 3.1. 2. O 3.1.3.2 3.1.4.0 ~
07.00 07.04 Atividade 3:.2.3.1 07.06 -

Atividade 3.2.3.1 07.12 Atividade 3.1. 2. O -

CAMARA DOS DEPUTADOS
01.00.01.05.1.002
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
"
.
01.00.01.05.2.001
Material de Consume
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
07.04.03.07.2.009
Inativos
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
07.06.03.07.2.013
Inativos
,
..
Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais
07.12.01.06.2.024
Material de Consumo
,
.
,.0 •••••••

1,00

9UO.OOO

200.000
200.000
l.~OU.OOO

500.000

24.700

2.400

20.000

450

Aros DO PoDER ExEcUTIVO

Atividade - 07.12.03.07.2.025
3.2.3.0 -- Transferências de
dência Social
3.2.3.1 - Inativos
3.2.3.3 -- Salário-Família
Projeto -- 07.12.01.06.007
4.1.1.0 -- Obras Públicas
07.14 -- Tribunal Regional
Atividade -- 07.14.01.06.2.028
3.2.3. J. -- Salário-Família .
07.16 -- Tribunal Regional

Assistência e Previ"

.

5.800
3.000

.
Eleitoral da Paraíba

100.000-

. . .
.
Eleitoral de Pernam-

2.400

buco
Atividade -- 07.16.01.06.2.032

3.1.1.0 --

Pe~soal

3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
07.17 -- Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Atividade -- 07.17.03.07.2.035
3.2.3.1 -- Inativos
"

.

.
07.19 -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte
Atividade - 07.19.01.06.2.038
3.2.3.3 - Salàrro-Familla .
07.23 - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Atividade - 07.23.03.07.2.047
3.2.3.1 - Inativos
.
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.02 - Tribunal Regional do Trabalho da 11.'
Região
Atívtdade - 08.02.01.06.2.004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas variáveis
.
Atividade - 08.02.03.07.2.005
3.2.3.1 - Inativos
:
.
08.00 -- Tribunal Regional do Trabalho da ál)o
Região
Ativldade - 08.06.01.06.2.012
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 ~ Despesas variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social '"
Atividade - 08.06.03.07.2.013
3.2.3.1 - Inativos
.
08.07 ~ Tribunal Regional do Trabalho da 61).
Região
Atdvídade ~ 08.07.03.07.2.015
3.2.3.1 - Inativos
'"
.
14.00 - MINISTllRIO DAS COMUNICAÇOES
14.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projeto -- 14.03.07.05.1.005
4.l.ti.O ~ Partdcipaçao em COnstituição ou Aumento
de Capital em Empresas ou Entidades
Industriais e Agrícolas
.
15.00 - MINISTllRIO
DA
EDUCAÇAO
E
CULTURA
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Projeto - 15.18.09.06.1.027
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....

25.000
600

2.100
7.500

30.000
150.000
150.000

120.00tr
3.000

90.000

80.000

2.4UO.UOo-

400.000

Arras DO PODER EXECUTIVO

15.24 -

Departamento de Ensino
Entidades Supervisionadas

Médio

Atãvldade - 15.24.09.05.2.188
3.2.7.2 -- Entidades Federais
03 -- outros Custeios

16.00 -

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

16.01 -

Ministério do Exécito

Projeto -

16.01.08.05.1.013

4.1.3.0 16.02 -

Equipamentos e Instalações
'I'errttorío Federal de Fernando
Noronha

.

50.000

.
de

356.300

Projeto -- 16.02 02.06.1.019
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
17.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
17.16 - Secretaria da Receita Federal
projeto -- 17.16.01.07.1.016
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
..
17.17 - Secretaria da Receita Federal (órgãos
de Administração Geral)
Atividade - 17.17.01.01.2.02~_"
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
18.00 -- MINISTERIO
DA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
18.07 -- Centro de Estudos Econômicos
Atividade -- 18.07.01.02.2.014
3.1.4.0 - Encargos Diversos
20.00 ~O.02 -

prOjeto -

MINISTr~RIO

11.500

400.000

900.000

.

30.000

.

249.100

DA JUSTIÇA

Secretaria-Geral
20.02.01.08.1.00~

4.1.3.0- Eqtuparnentcs e Instalações

Atividade -- 20.02.01.08.2.003
3.1.3.2 -- Outros serviços de Terceiros
.
20.05 -- Procuradoria-Geral da Justiça Militar
Atividade -- 20.05.01.04.2.006
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.7.6 -- pessoas
.
20.13 - Departamento co Administração
Atrvidade -- 20.13. m . 01. 2. OH
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
22.00 - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
22.03 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisíonarras
Atividade - 22.03.04.01.2. C07
3.2.7.2 -- Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração d-e
Serviços Pessoais . .
.
06 - Salário-Família . .
.
22 09 - Departamento Nacional da Produção
Mineral
Atividade - 22.09.14.01.2.017
3.1 1.1 - Pessoal Cívll
02 - Despesas Vartáveís
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.

700.000
10.000
7.000
10.000
75.000

2.438.700
55.S00

545.800
1.628.900

ATOS D() PODER ExECUTIV-o

4,2

3.1.4.0
3.1.5.0
3.2.5.0
4.1.3.0

-

4.1.4.0 -

Encargos Diversos. _
Despesas de Exercicios Anteriores _
Contrtbulçôes de Previdência Social
Equípamentos e Instalações

.
'.
.
.

Material Permanente . . . o., ••••••••••..

23.00 -

MINIS'rnRIO DO

PLANEJAMENTO E

23.00 -

Secretaria-Geral _

Entidades Supervisio-

549.500

195.300

449.800
299.500
447.600

COORDENA9AO GERAL

nadas
Atividade
3.2.7.5
07
08
Atividade
3.2.7.5

-'

02 07 27.00 27.03 -

23.03.01.02.009
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Contribuições de Previdência Social
.
Diversos.
.
'
.
23.03.09.06.2.011
Fundações Instituídas pelo Poder Público

Serviços de Terceiros Pessoais . . . _

Remuneração de
.

Contribuições de Previdência Social
.
MINISTllRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projeto - 27.03.16.04-:-1.001
4.3.7.1 - Entidade Federais
03 - Vinculações Tributárias
.
Atividade - 27.03.1G.04.2.C09
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
.
.
08 - Diversas . .
Projeto - ·27.03.16.06.1.008
4.3.7.1 - Entidades Federais
01 - Auxilias para Amortização da Dívida PÚblica Interna . .
.
Projeto - 27.03.16.08.1.011
4.3.4.0 - Auxilies para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxílios pat'a Material Permanente. '"
27.08 - Grupo de Estudos para Integração da
Política de Transportes
Atividade - 27.08.16.01.2.022
3.1.1.1 - Pessoal Civil .
.
02 - Despesas Variáveis
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social ..
Pl'ojeto -- 27.03.16.02.1.014
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis . .
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
Projeto - 27.08.16.02.1.015
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis . .
3.1.2.0 - Material de Consumo
'
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
Projeto - 27.08.16.02.1.016
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
_
Atividade - 27.08.16.02.2.023
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.2.5. O - contribuições de Previdência Social
.

1.292.000
26.400

40.800
60.000

2U.OOO.OOO
1. 200.000
30.000.000

51.100
1,0.000
150.000

500.000
30.000
70.000
400.000
10.000
50.000
150.000
10.000
10.000
8.542.000
1.000.000
30.000
180.000

AIl'OS

Atividade
3.1.1.1
02
3.2.5.0

-

Atividade 3.1.1.1 02 3.2.5.0 -

453'
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27.08.16.02.2.024
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social

1.000.000
190.000

27.08.16.ü2.2.025
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social ..

28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

54.00 54.01 -

MINIST1ORIO DAS COMUNICAÇÕES

300.000
70.000

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Projeto - 28.02.18.00.1.024 .
85.215.306
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
Art. 39 O crédito aberto por êste Decreto, no Anexo IH do orçamento Geral da União, Entidades Supervisionadas, obedecerá à seguinte programação:

crs
Entidades Supervisionadas
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

aJ
54. OL 07.01.1. 001 -

Projeto 55.00 55.41 -

e Construção de
Prédios para as Diretorias Regionais.
Agências Postais-Telegráficas, Almoxarifados, Garagens e Oficinas
.

MINISTftRIO DA EDUCAÇAO
CULTURA
Entidades Supervisionadas
Escola Técnica Federal da Bahia

Atividade 62.00 62.01 62.01.04.01.2.001 -

Atívídade -

2.200.000
200.000
E

Suplementando

Administração e Manutenção do Ensino
b)

2.400.000

Cancelando

54.01.07.05.1.011
54.01.07.05.1.013

a)

55,41.09.05.2.001 -

Suplementando

Aquisição de Imóveis

b)
Projeto -

1,00

50.000

Cancelando

55.41.09.05.2.001

..

MINIST"'RIO DAS MINAS E ENERGIA
Entidades Supervisionadas
Comíssâo Nacional de Energia Nuclear
a)
Suplementando
Coordenação da Política Nacional de
Energia Nuclear
.
D) Cancelando

62.01.04.01.2.001

.

63.00 -

MINIST1ORIO DO PLANEJAMENTO E
COORDENAÇAO GERAL

63.02 -

Instituto de Planejamento Econômico e
Social (lPEA)

50.000

5.827.500
2.494.500

ATOS DO PODER ExECUTIVO
a)

63.02.01.02.1.001 63.02.01.02.2.001 63.03 -

a)

63.03.01.02.2.00.. 63.03.01.02.2.002 63.03.01.02.2.003 63.03.09.06.2.006 -

Suplementando

Equipamento do Instituto
.
Estudos c Pesquisas Econômico-Boclaís
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Suplementando

Adminíetração Central

.
Levantamentos Geodésicos, cartográficos
e sua Divulgação . .
.
Levantamentos Estatísticos e Censitários
e sua Dívulgaçao . .
.
Formação de 'I'écnicos pela Escola Nacíona, de Ciências Estatísticas . .
.
b) Cancelando

Atividade - 63.03.01.02.2.001
Atividade - 63.03.01.02.2.002
Atividade - 63.03.01.02.2.003
Atdvldade -

66.00 66.01 -

67.02,16.06.1.001
67.02.16.06.1.009

Projeto
67.04

63.03.09.06:2. (106

3.746.600
100.800

10.000.000

MINISTl"RIO DOS TRANSPORTES
Entidades Supervisionadas

12.492.000
51.100
51.100

BR-101 - Natal-Osório
.
Adrmnistraçâo e Execução do Plano Na-

37.000.000

cional de Viação
b) Cancelando

14.200.000

Projeto - 67.04.16.04.1.007
Projeto -- 67.04.16.04.1.064
Projeto - 67.04.16.04.1.067

Atividade -

3.393.200

MINISTl"RIO DO TRABALHO E
PREVIDltNCIA SOCIAL
Entidades Supervisionadas
Instituto de Previdência e Assistência dos

Bupermtendência Nacional de Marinha
Mercante
a)
Suplementando
- Construção de 3t~ "Liners" (408.000 TPB)
- Liquidação de Débitos da Extinta Autarquia Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional (Decreto-lei nv 67-66) . . .....
b)
Cancelando
- 67.02.16.06.1.00D
.
- Departamento Nacional de Estradas de
Rodag,em
a)
Suplementando

67.04.16,04.1007 67.04.16.04.2.002 -

6.401.000

89.000
188.100
1.041.300
100.800

Servidores do Estado
a)
Suplementando
66.01.15.05.2.001 - Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor PÚblico e seus Dependentes
.
67.00 67.02 -

256.000
2.960.000

67.04.16.04.2.002

.

7.000.000
1.000.000
12.000.000
31.200.000

455

67.05 -

Departamento Nacional de Portos e Vias

Navegáveis
a)

67.05.16.08.2.002 -

b)

Projeto -

Suplementando

Coordenação e Execução de Serviços em
Portos e Vias Navegáveis.

12.100.000

Cancelando

67.05.16.08.1.021 .

300.000

Art. 49 :Ê:Ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em. contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150'?
República.

da

Independência e 83Q da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
orlandn Gelosel
Antônio Delfim. Netto
Mário Donnâ Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. passarinho

Júlio Barata
s . Aranpe Macédo
Iâarcus Vinicius Pratini de Moraes

Antõmo Dias Leite Júnior - -'

João Paulo dos Reis
Hygino C. Corsetti

t/euosc

DECHETQ N. o 69.803 -

DE

20

DE DEZEMBRO DE

1971

~

Abre ao Ministério da Educação e Cultura em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 2.654.300,00,
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autortzação contida no artigo 6.°
da Lei n." 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor
da secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.654.300,00 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro
mil e trezentos cruzeiros), para refôrço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:

crs

15.00 15.03 -

15.03.09.06.1.006 4.3.7.1 04 -

1,00

MINISTI:RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas

Projetos a Cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Entidades Federais
Outras Contribuições .

2.654.300

TOTAL
.
2.654.300
Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.00 15.03 -

Projeto 3.2.7.2 03 -

MINIST"'RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas
15.03.09.06.1.006
Entidades Federais
Diversas .
1.260.000

456

ATOS

Projeto
3.2.7.2
08
15.20
Projeto
4.3.7.4
Projeto
3.2.1.0

-])0

PODER EXECUTIVO

----

15.03.09.11.1.009
Entidades Federais
Diversas .
Departamento de Desportos e Educação
Física
- 15.20.09.09.1. 028
- Diversas .
-- 15.20.09.09.1.029
-- Subvenções Sociais

169.300

30.000.
100.000

Projeto -- 15.20.09.12.1.030
3.2.1.0 Atividade 3.2.1.0 -

15.21 -

Subvenções Sociais
15.20.09.09.2.155
Subvenções Sociais

Departamento
mentar

de

252.000

373.000

Educação

Comple-

Atividade 3.2.7.9 -

15.21.09.04.2.160
Diversas . . o....................... .....

15.22 Atividade -

Departamento de Ensino Fundamental

3.2.1.0 -

75.000

15.22.09.04.2.-169

Subvenções Sociais
TOTAL.

395.000
2.654.300

Art. 3.°- O presente crédito no orçamento próprio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, acarretará as seguintes alterações:
a)

55.00 -

Suplementação:

crs

1,00

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
55.02.09.06.1.016 - Projetos Especiais e Atendimento de
Obrigações Contratuais.
b) Cancelamento
55.02 -

2.654.300

Cr$ 1,00
55 00 55.02 -

MINIST:É:RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação

Projeto -

55.02.09.06.1.013 .

1.260.000

Projeto -

55.02.09.11.1.020 .

169.300

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'_I~'.""""""'-.~~

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da.

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 69.809 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas
em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constdtutçâo e da autorização contida no artigo 69
da Lei nv 5.ü28, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mínlsténo da Educação e Cultura - Entidades.
Supervísíonadas.vem favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar no valor de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil
cruzeiros) , para reforço de dotação consignada ao subanexo 55.00, a saber:

o-s
55.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E
CULTURA

-

Entidades Supervisionadas
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
55.02.09.06.1,010.....". projetos Espec'aís e Atendimento de
55.02 -

Obrtgações Contratuais . .

500.000

.

500.000
Total . .
Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orcamentária consignada no Programa de
Trabalho do vigente Orçamento do subanexo 55.00 - Ministério da Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas - 55.02 - Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, a saber:

o-s

55.00 -

55.02 -

Projeto -

1,00

MINIS'mRIO DA EDUCAÇAO E
CULTURA

Entidades Supervisionadas
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
55.02.09.06.1.018

.

500.000

Art. 39 ~st8 Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João eosao dos Reis vczzoso

DECRETO

N~

69.810 -

DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Aeronáutica, o' creaao suplementar de
Cr$ 8.300.000,00, para reforço de dotações consignadas no
Orçamento.

"
vigente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o'
artigo 81, item IH, da. Constituição e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628. de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos .mil cruzei-

·158
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l'OS) , para refõrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexn 12.00,
a saber:
12.00 12.00 16.07.1.030 -

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Aprimoramento Técnico do Serviço

Proteção ao

de

Vôo (Tarifas Aeroportuá-

rias)

3.1. 3. O 3.1.3.2 12.00.16.09.1.036 -

4.1.2.0 -

Serviços de 'I'erceíros
Outros Serviços de Terceiros ....
Programaçâc a cargo dos
Aeroportos
Arrecauadores (Tarifas Aeroportuárias)
Serviços em Regime de Programação Especial
.

4.568.000

Total .

8.800.000

o

•••••••

8.787.000

Art. 2Q OS recursos necessártos à execução dêste Decreto decorrerão
'Cio excesso de arrecadação das Tarifas Aeroportuárias, conforme definido no

artdgu 43, § 30, da Lei uv 4.320, de 1'1 de março de 1964.
Art. 3(! Est~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo ..
gadas as disposições em contrário
Brasília, 20 de dezembro de 1971 ~ 150Q da Independência e 839 da

Repubüca,

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. A raripe Macedo
João Paulo dOf> Reis vellOso

DECRETO NI? 69. 811

~ DE

20 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério da Aeronáutica, o crédito suplementar de
Cr$ 23.473.800,00, para retorço de dotação consiçruuia no vigente Orça_menta.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe c-onfere o
artigo 81, item III da Constituição, e da autorização c-ontida no artigo 6Ç)
da Lei no 5.628, de 1 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Mtnistécío da Aeronáutica, o crédito suplementar no valor d- Ors 23.473.800,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), para refôrçc de dotação orçamentária consignada ao subanexo 12.00. a saber:
c-s 1,00
12.00 ~ MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
12.00.16.07.1.023 - Construção, Ampliação e Recuperaçã-o de
Aeroportos (lULCLG), inclusive dos aeroportos de Lábrea, Parintins, Eírunepé,
Caxias. Codó e campo de pouso de Aracatd

4.1.1.0

~

Obras Públicas

23.478.800

Art. 29 Os recu-ses necessários à execução deste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação do Imposto único aôbre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos, conforme definido no artigo 43, § 3°, na Lei
.nv 4.320, de 1'1 de março de 1964.

Afros DO PoDER ExECUTIVO

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor
gadas as disposições em contrário.
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na data de sua publicação, revo-

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repubííca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antôn10 Delfim Netto
J

Ararine 1l:lacêdo

João paulo dos Reis

DECRETO N." 69.812 -

vczzcso

DE 21 DE

DEZEMBRO DE 1971
Dispõe sôbre o Quadro de Pessocã
do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e dá outras
providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto 110 artigo
56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de 1960, decreta:
Art. 19 Fica revisto, na forma dêste Decreto e seus Anexos I a IV. o
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegaveis, aprovado pelo Decreto nv 51.897,
de 9 de abril de 1963, com alterações
posteriores.
Parágrafo único. A revísâc de que
trata este artigo vigora:
a) Para todos os servidores;
1 - A partir da data da entrada
em exercício nos respectivos cargos do
referi~ Quadro de Pessoal; e
2 - A partir da vigência dos efeitos financeiros das leis que concederam reajustamento geral de vencimentos aos servidores públicos civis
da União;
b) Para os servidores cujos cargos
foram alterados ou reclassifíoados em
virtude de ato do Poder Executivo
ou de lei, a partir das datas exprea;
samente consignadas nas Observações
constantes dos Anexos.
Art. 29 Nos pagamentos dos vencimentos e vantagens do pessoal a
que alude êste Decreto, será observado, ainda, o disposto no Decreto-lei
nv 673, de 7 de julho de 1969.
Art. 39 Ficam incluídos, na Parte
Especial do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveía, os servidores do antigo

Departamento Nacional de Portes,
Rios e Canais amparados pelo artigo
23, parágrafo único. da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 1962, vigorando a
inclusão a partir de 18 de abril de
1963, data da publicação do Decreto
nv 51.897, de 9 de abril de 1963.
Art. 49 O pessoal marítimo do De.
partamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, constante dos Anexos
VIII e X do Decreto nv 51.897. de 9
de abril de 1963, não relaci-onado no
presente decreto. nem incluído na relaçâo de enquadramento decorrente da
aplicaçã-o do artigo 23, parágrafo únt..
co, da Lei nc 4.069. de 11 de junho
de 1962, continua sujeito ao regime
da legislação trabalhista.
Art. 59 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de portos e ViM
Navegáveis expedirá portarias ou ravrará apostilas, conforme o caso, cte-,
claratórlas da nova situação funcional dos servidores abrangidos por êste
Decreto.
Art. 6° As despesas decorrentes da
execução dêste Decreto serão atendidas à conta dos recursos próprios do
orçamento do Departamento Nactona] de Portos e Vias Navegáveis para
o corrente exercício financeiro.
Art. 79 O presente. Decreto entrará
em vigor na data da sua puhlícaçâo
com as ressalvas previstas 110 pará-.
grafo único do seu art. 19 •
Art. 89 Revog-am-se as disposições
em contrárto ,
Brasília, 21 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

Nota do 8Pb. - Os anexos a que
se referem o Decreto em aprêço estão
publicados em Suplemento à presente
edição.

460

ATOS

DECRETO N.'? 69.813 -
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21"

DE

DECRETO N9 69. 815

DEZEMBRO DE 1971

DEZEMBRO

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Alimentação
Escolar - ABAE, com sede no Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e aten-

dendo ao que consta do processo MJ.

18.093, de 1970, decreta:

Art. 1.0 E' declarada de utilidade

pública, nos têrmos do artigo Lv da
Lei

n.v

91, de 28 de agôsto de 1935,

combinado com o artigo V? co Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Ass-ociação Brasileira de Alimentação

Escolar -

ABAE, com sede no Esta-

do da Guanabara.

Art. 2.9 .:t;jste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 da
República.

DE

~ DE

22

DE

1971

Autoriza o funcionamento da FaCUldade de Filosofia, Ciências e Letras
na cidade de Volta Redonda, Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, mando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constitl!içã;o, de
acordo com o artigo 47 da LeI numero
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo e!U
vista o que consta do Proce~s? ~~
mero 261.468 de 1971, do Minístérío
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, mantida pela Y'Undação Educacional Rosemar Pimentel,
na cidade de Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 29 ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.814 - DE 21
DEZEMBRO DE 1971

DE

Brasília, 22 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repúblíca ,
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

Declara de utilidade pública a Soctedade de Assistência à Velhice Desamparada, com sede em Vitória,
Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co.nf~r~ o
artigo 81, item IH, da Oonstdtuíção e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 60.461, de 1970, decreta:
Art. 19 lt declarada de utilidade
pública nos têrmos do artigo 19 da
Lei n9' 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517 de 2 de maio de 1961, a
sociedade' de Assistência à Velhice
Desamparada, com sede em Vitória,
Estado do Espirito Santo.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 21 de dezembro de 1971;
15'0 9 da Independência e 83:9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N9 69.8:6 - DE 22
DEZEMBRO DE 1971

DE

Autoriza o funcionamento da Facul...
dade de Engenharia Civil - Nova
Iguaçu - RJ.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar ..
tdgo 81, item II!, da Constdtuíçào, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei numero
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ne 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo numero 261.468 de 1971, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:

Art. 19. Fica autorizado o tuncío..
namento da Faculdade de Engen!:a..
ria Civil de Nova Iguaçu
mantida
pela Fundação Educacional Rosemar
Pimentel, COm sede em Nova Iguaçu,
Estado do Rio de 7Janeíro.

Arras
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Art. 29 :IDste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150 9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 69.817 DEZEMBRO DE

DE

22 DE

1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade de ruoeotía, Ciências e Letras
da Sociedade Universitária "Auçusto
Iâota", em Bonsucesso, Estado da
Guanabara.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n." 8<.12,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número CFE-2. 019-70, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Sociedade Universitária "Augusto Mota", com os cursos de Pedagogia, Geografia, História
e Letras, com sede em Bonsucesso, no
Estado da Guanabara.
Art. 2.° mete Decreto entrará em
vigor na data de csua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

---

DECRETO N° 69.818 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1971

Autoriza o funcionamento da Faculdade Ibero-Americana de Letras e
Ciências Humanas. em São Paulo,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo com' o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do

EXECUTIVO
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Processo n- CFE 607-71, do Ministértc da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas.
com os cursos de Letras e História,
mantida pelo Centro Hispano-Brastleiro de Cultura, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83" da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 69.819 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1971

Concede
reconhecimento aos Cursos
de !-~tras (curta duração), Estnuios
SOCW1,S_ (curta duração), Pedagogia
(duraçao plena) e Matemática (duração plena), da Faculclade de Filosofia, Ciéncias e Letras "Barão de
Mauá", mantido pela Associacão
Ribeirãopretana de Educação, "em
Ribeirão Preto, São Paulo.
O Presidente da Repúbli-ca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acôrdo cóm o artigo 47 da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo no ..
255.486 de 1971 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 • E' concedido reconhecimento aos Cursos de Letras (curta
duração), Estudos Sociais (curta duração), Pedagogia (duração plena) e
Matemática (duração plena), da Faculdade de Filosofia, Ciências e V3tras "Barão de Mauá", mantida pela
Associação Ribeirãopretana de Edu~
cação com sede em Ribeirão Preto,
Estado de SáD Paulo.
Art. 29. :E:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N. o 69.820 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1971

Classifica órgãos de deliberação coletiva, no Ministério dos Transportes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonsntcição, e
tendo em vista o disposto na Lel número 5.708, de 4 de outubro de 1971,

decreta:
Art. 1.0 O Conselho Nacional de
Transportes, o Conselho de Tarifas de

ExEcuTIvo

Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,..
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maro de 1961, a
Sociedade Educativa de Montes Claros - SOEMOC, com sede em Montes
Claros, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
da Independência e 83:9 da
República.
J50°

Transportes e a Comissão Diretora

EMÍLIO G. MÉDICI

do Grupo de Estudos para Integração
da Política de Transportes, órgãos C,)Iegiados de deliberação coletí va, Picam
classificados na almea b do artigo 1.0
do Decreto n." 69.382, de 19 oe outubro de 1971 (órgãos de .:.,0 grau).
Parágrafo único. É fixado em 8
(oito), 1 (um) e 8 (oito), respeetívamente, o número de sessões mensais-remuneradas dos colegiados de que
trata êste artigo.
Art. 2.° Os órgãos de deliberação
coletiva, das estruturas atuais do Departamento Nacional de Estradas de
Ferro e do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, ficam mantidos nas classificações em que se encontram, decorrentes da execução to
Decreto n.s 55.090, de 28 de novembro de 1964, até a cessação definitiva
de suas atividades, que deverá ser acelerada pelo Ministério dos Transportes.
Art. 3.° nste Decreto entrará. em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.

Alfredo Buzaid

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
-~~

DECRETO NÇl 69.821 - DE 22
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Sociedade Educativa de Montes Claros SOEMOC, com sede em Montes Claros, Estado de Minas ce-crs.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item UI da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ -26.494, de 1970, decreta:
Art. 19 É: declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da

DECRETO N° 69.822 - DE 22
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Fundação _Universidade de Bagé, com
sede em Baaé, Estado do Rio
Gramâe do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ') artigo 81, item III, da consu'tutcâo e
atendendo ao que consta do Processo
MJ-37.436, de 1970, decreta:

Art. 1° E' declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo '.:]0, in
fine, da Lei n- 91, de 28 de agôsto
de 1935, combinado com o artigo te,
zn fine, do Regulamento
aprovado
pelo Decreto n'' 50.517, de 2 de maio
de 1961. a Fundacão Universidade de'
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150Q da
Independência e 83Q da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.823 - DE 22
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara ae utilidade pública o Hos'Pital de Nossa Senhora da Conceição de Rio Casca, com sede em Rio
Casca, Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item H'I. da Constituição e
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atendendo ao que consta do Processo
MJ. 39.639, de 1970, decreta:
Art. 19 11: declarado de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei n'' 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o artigo 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Rio Casca, com sede em Rio
Casca, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Rsts Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâc. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971:
da Independêncía e 839 da
República.
150°

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N? 69.824 DEZEMBRO

DE

22 DE

DE 1971

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Santa Maria
Madalena, com sede em Pedreiras,
Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item III. da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 39.640, de 1970, decreta:
Art. te 11: declarado de utilidade
Pública, nos têrmos do artigo 1Q da
Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o artleo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517. de 2 de maio de 1961. o
Centro de Recuperação Santa Maria
Madalena, com sede em Pedreiras
Estado do Maranhão.
Art. 29 ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em oontrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
da Independência e 831" da
República.
I50Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NI" 69.825 DEZEMBRO DE

DE 22 DE

·1971

Dá nova 1tedaçáo a dzspositivos do'
Regulamento Geral dos Transportes
para as Estradas de Ferro Braeileiras, aprovado pelo Decreto n 9 51.813,.
de 8 de março de 1963.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1° As alíneas "a" e "b", bem
como os incisos 1 e 2 da .alinea "c"
do parágrafo único do artigo 24 do
Regulamento Geral dos Transportes
para as Estrada.': de Ferro Brasileiras,
aprovado pelo Decreto n'' 51. 813, de
8 de março de 1953, passam a vigorar
com as seguintes redações:
"a) em tráfego próprio, com
frete «pago" ou "a pagar", observado o disposto no artágo 26,
quando o transporte deve ser executado por uma só e mesma emprêsa";
"b) em tráfego mútuo, quando,
o transporte deve ser executado
por mais de uma emprêsa com
indicação do frete total. "pago"
ou "a pagar" da procedência ao
destino, observado o disposto no
artigo 26, para o que haverá permuta de tarifas entre tôdas as
coparticipantes na execução do,
serviço" ;
"1) frete "pago" no primeiropercurso e "a pagar" no seguinte,
observado o disposto no artêgo26";
"2) frete "a pagar" da proce-

dência ao destino, observado o'
disposto no artigo 26, devendo,
então. ser anotada nos documentos de despacho e pela agência
terminal do primeiro percurso, a·
quantia a cobrar, a êste relativa";

Art. 2Q As alíneas "a", "b" e "c"
do artigo 26 do Regulamento citado
no artigo anterior passam a vigorar
com as seguintes redações:
"a) de bagagens e de encomendas";
"b) de mercadorias cujo valor
venal não constitua plena garantia
do frete e despesas ocorrentes. até
a liquidação final do contrato do
transporte, salvo se houver o depósito prévio a que se refere o'
artigo se. letra h), dêste Regu-·
lamento";

ATOS
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de mercadorias consideradas

de fácil deterioração pela emprêsa
expedidora" ;
Art. 39 O § 20 do artigo 322 do refe-

rido Regulamento passa a vigorar com
a seguinte redação:

29 As expedições de encomendas só poderão ser de frete
"pré-pago". podendo subordinar"§

sendo de 11,26% sôbre êsse preço
a margem do varejista".
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor em 1 de janeiro de 1972, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83.,9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

se ao regime de assinatura na for-

Antônio Delfim Netto

ma do § 69 do artigo 15, quando

se tratar de gêneros de suprimento
diário às populações".
Art. 4° O artigo 326 do aludido Re-

gulamento passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 326. Nos despachos de
encomendas a responsabilidade

pela arrecadação correta dos fretes cabe sempre à estação ou
agência de procedência".
Art. 59 âíste Decreto entrará -- em

vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MEDIer

Mario David Andreazza

DECRETO N° 69.826 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1971
Dá nova reâação ao artigo 19 do Decreto nf? 66.010, de 30 de dezembro
de 1969.

O Pr~si~e~te da República, usando
<ia. atrIbu:çao que lhe confere o
artIgO 81, ítem lII, da Constituição e
tendo .em VIsta a autorização contida
no artigo 16 do Decreto-lei nc 400 de
30 de, dezembro de 1968, e no p~rá
grafo unrco do artigo 89 da Lei número
5.368, de 19 de dezembro de 1967
decreta:
'
Art. 19 O artigo 19 do Decreto número 66.010, de 3:0 de dezembro de
1969, modificado pelo artigo 29 do
Decreto n? 68.162, de 3 de fevereiro
.de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 O valor tributável dos
produtos da posição 24.02, inciso 2
(cigarros) da Tabela anexa ao
Decreto no 61.514, de 12 de outubro de 1967 é de 17,9030/0' em relação ao preço de venda no varejo,

DECRETO N9 69.827 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1971
Delega competência ao Ministro da
Indústria e do Comércio para aprovar ouerooõie nos atos que regem o
funcionamento das sociedades estrangeiras.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista disposto no artigo 12
do Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° li: delegada competência ao
Ministro da Indústria e do Comércio
para aprovar, nos têrmos do Decretolei nv 2.627, de 26 de setembro de
1940, as alterações introduzidas nos
atos que regem o funcionamento das
sociedades estrangeiras no Brasil, sujeito ao contrôle ou fiscalização dêsse
Ministério.
Parágrafo úníco. Excetuam-se das
disposições dêste artigo os atos referentes à autorização inicial, e os de
nacionalização, cancelamento e cassação.
Art. 29 rsete Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83;9 da
República.

°

EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO NI" 69.828 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1971
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Instituto Brasileiro de Reeducação Motora, com
soae no Estado da Guanabara.

o

da

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

AIros DO PODER EXECUTIVO
artigo 81, item IlI, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 26, de 1971, decreta:
Art. 19 É declarada de utilidade
pública, nos têrmos do artigo 19 da
Lei nv 91, de 28 de agôstc de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, a
Associação Beneficente do Instituto
Brasileiro de Reeducação Motora, com
sede no Estado da Guanabara.
Art. 2 9 nste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
15-09 da Independencta e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO NQ 69.829 -

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1971
Declara ce utilidade pública o Asilo
de Inválidos de Carangola, com Sl9de
em ccromoota, Estado de Minas
Gerais.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo
MJ. 28.797, de 1970, decreta:
Art. 19 É declarado de utilidade
pública, nos têrmos do ~artigo 19 da
'Lei nc 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Asilo de Invalidas de Carangola, com
sede em Carangola, Estado de Minas
Gerais.

DECRETO N? 69.830 -
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DE: 23 DE

DEZEMBRO DE 1971
Extingue o Centro de Reparos Navais
Almiram:e Co.c, criado pelo Decreto
n 9 62.322, de 29 de fevereiro de 1968,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e
de acôrdo com o parágrafo único do
artigo 52 do Decreto número 62.860,
de 18 de junho de 1968, decreta:
Art. 19.
E' extinto o Centro de
Reparos Navais "Almrrante Cox"
criado pelo Decreto nv 62.322, de 29
de fevereiro de 1968.
Art. 2°. O pessoal e o acervo do
Centro de Reparos Navais de que trata
o artigo anterior são transferidos,
preferencialmente, para as Bases Navais de Aratu e Natal segundo ir. strução a ser baixada pejo Ministro
da Marinha
Art. 3°. ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogados o Decreto no 62.653, de 3 de
maio de 1968, e demais díspostçôes em
contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1971;
15()9 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO' G. MÉDICI
Adalbert.o de Barros Nunes

da

Art. 29 nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 22 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

sureao Buzaid

DECRETO N9 69.831 - DE 23
DEZEMBRO DE 1971
Declara a caducidade dos
que menciona.

DE

decretos

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-lei nv .<:.27, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n9 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Artigo único. São declarados caducos os seguintes Decretos:
N9 40.328, de 12 de novembro de
1956, que concedeu ao cídadáo b-asileíro Ismael Ribeiro Barros, :J 1i~eH"'-l
de lavrar água mineral em terrenos
de sua propriedade, situados no lugar denominado Fazenda Plndorama
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:es-

distrito e município de Iacanga,
tado de São 'Paulo. (Processo DN,PM
1. 450-51) .
N9 12.686, de 23 de junho 'le- 1943,
que concedeu ao cidadão brasileiro
Osvaldo de Carvalho Pinto, o üretto

de lavrar água mineral em terrenos
situados no lugar denominado Chá-

cara Santa Maria, distrito e município de Socorro, Estado de Bâo Paulo.

(Processo - DNPM 3.532-37);
NQ 39.236, de 23 de maio de 1956,

que concedeu ao cidadão

brasileiro

João Alecní Sobrinho,

o dir-eito de
calcário em terrenos de sua

lavrar
propriedade situados no lu.gar de~o
minado Fazenda Monte Olimpo, (118trito e muníeípío de Mombuca, Est<1do
de São Paulo. (Processo DN.t"M 6.768
de 1953);

NQ 25.287, de 30 de julho, de 1948.

que concedeu ao cidadão brastlerro
Antônio Marques da Costa, o irerto
de lavrar caulím, e argila em terrenos
situados no lugar denominado Retiro
da Prata. distrito e município de Itabirito Estado de Minas Gerais (Processo ' - DNPM 9.852-42);
N9 38.289, de 9 de dezembro de 1955,
que concedeu ao cidadão nrasüeírc
Manoel de Sampaio Torres Nezo, o
direito de lavrar mica, quartzo e oedraa coradas, em terrenos devolutos
situados no lugar denominado Serra
do Palrmtat dietrtto de Penha do teorte, município de Conselheiro Pena, Estado de Minas Gerais. (Processo DNPM 3.197-47);

N9 39.724, de 8 de agôsto de 1956,
retificado pelo de número 40.641. de
27 de dezembro de 1956, que concedeu
ao cidadão brasileiro Abeilar Romeiro,
o direito de lavrar água potável de
mesa em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Rancho Aiegre distrito de Bom Pastor, munícípio' de Re.splendo~, Estado d~ Minas
Gerais, cUJOS direitos foram incorpcrados ao patrimônio
da Emprêsa
Aguaa Minerais Bom Jesus Ltda ,
(Processo DNPM 2.172-54);
NQ 43.240, de 22 de fevereiro de 1958,
que concedeu ao cidadão
brasileiro
Paul Jobann Carl Emil Adolf rsremer, o direito de lavrar minério de
ferro em terrenos devolutas sttuados
no lugar denominado Pôrto -elaton,
Colônia do Matapi, Território Federal do Amapá, cujos direitos foram
incorporados à Companhia de Mineração Ferro - Union - FERUSA
(Processo DNPM 7.780-54);

N9 27.497, de 24 de novembro de
1949, que concedeu _à ,Co~panhia. ú.ntártdca Paulista Indústria Brasileíra

de Bebidas e Conexos, o direito de
lavar áreía em terrenos de sua propriedade situados nC! _lugar_ denomi-.
nado Várzea do Capitão Joao, .nstnto e município de Santo André, Estado de São Paulo. (Processo DNPM
-- 1.770-46);
N9 41.315, de 10 de abril de 1957,
que concedeu ao cidadão brasüeiro
José Theotônio de Castro, o direito de
lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade na Fazenda Catdngueiro, distrito e município de Lagoa da
Prata, Estado de Minas G-erais. (Processo - DNPM 2.883-49);
Brasília 23 de dezembro de 1971;
1509 da' Independência e 839 da

Itepúbhca.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 69. 832 -

DE 23
DEZEMBRO DE 1971

DE

Aprova alterações iwtroduzidas
nos:
Estatutos da Compa'llhia de PesqUisa de Recursos Minerais
CPRM.

o Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
nos termos do artigo 3Q do Decretolei no 764, de 15 de agôsto de 1969',
decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais _ CPRM, sociedade por
ações constituída pela união na forma do Decreto-lei nv 764. de 15 de
agôsto de 1969, conforme deliberação
de sua Assembléia Geral Extraordinária de 13 de outubro de 1971, em:
virtude das quais se dá nova ra-taçâo ao ca']JUt do artigo 11 e se tnctut,
em nevo Capítulo, item XV, o artigo
63, como segue:
"Art. 11. A CPRM poderá emítrr titulas múltiplos de ações, e, provisoriamente, cautelas que as representem" .
CAPíTuLo xv
Do Desenvolvimento Tecnológico
Art. 63. A CPRM aplicará, anualmente, uma importância nunca mre-.

Afros
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rior a 0,5% (meio por cento) do valor do seu capital em programas de
desenvolvimento tecnológico".
Art. 2° .1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 daRepública.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NO 69.833 DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1971
Reduz as alíquotas do Impôsto lJnico
sôbre Lubrificantes e Combustíveis
Laquuioe e Gasosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo"
81, item IH da Constituição, e de
acôrdo com o ~ 39 do artigo 19 do
Decreto-lei nc 61, de 21 de novembro
de 1966, com a nova redação a que
se refere o Decreto-lei n'' 1.195, de 9
de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Ficam reduzidas em 25%
(vinte e cinco por cento) as alíquotas
a que se refere o artigo 19 do Decreto-lei nc 1.091, de 12 de março de
1970.

Art. 29 O presente Decreto entram
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1971:
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
J. Ararípe Macêdo
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 69.834 -

DE 23 DE

DEZEMffiRO DE 1971.
Dispõe sõbre a Comissão Coordenadora do Projeto Aeropo..to Internaciona~ e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
~a.

atribuição que lhe confere o ar-
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tdgo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1°. A Comissão Coordenadora
do Projeto Aeroporto Internacional
(CCPAI), a que se refe-e o art. 4°
da Lei n'' 5.580, de 25 de maio de
1970, é o órgão incumbido de coordenar todos os trabalhos relativos ao
projeto e à construção do Aeroporto
Internacional Principal do Brasil, de
conformidade com as Diretrizes Básicas para execução do "Projeto Ae..
reporto Internacional", baixadas pelo
Ministro da Aeronáutica.
Art. 2°. A CCPAI é diretamente
subordinada ao Ministro da Aeronáutica.
Art. 3°. Para a execução da sua
finalidade, compete à CePAI:
a) proceder aos entendimentos com
os órgãos do Govêrno visando conseguir orientação e apoio flnanceíro
para o desenvolvimento global do
projeto;
D) obter recursos para o rlnanctamenta da construção e da aquisição
dos
equipamentos necessários a
operação do Aeroporto Internacional
Principal;
c) pré-qualificar as firmas, na forma da legislação em vigor, para ae
obras de construção do Aeroporto.
d) assinar os contratos relativos às
obras e à aquisição dos equípamen-

tos.

Art. 4°. A Comissão Ooordenatlora
<10 Projeto Aeroporto Internacional é

Unidade Administrativa.
Art. 5" E' atribuída à Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional, sem prejutzc de sua
atual finalidade, o encarao de elaborar o projeto dos atos constitutivos
da Sociedade de Economia Mista
ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro S. A., de que trata a Lei
n'' 5.580, de 25 de maio de 1970, com
e observância das seguintes rrescnções:
a) estudo e aprovação do projeto
da organização administrativa da
Sociedade;
b) arrolamento dos bens, direitos e
serviços da União, que íorerr; julgadOE, necessários à operaçâc da Sociedade, bem como planejamento da sua
transferência e das verbas necessárias;
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c) Estatuto da Sociedade, observando, De que fôr aplicável, a Lei
da Sociedade por Ações;

d) exame e proposta de tôdas as
medidas necessárias e úteis à concre-

tização do projeto para, a Sociedade

funcionar efetivamente;
e) administrar os recursos decorrentes de créditos orçamentários e
adicionais destinados à ARSA, até a
Sua instalação.
Art. 6° A CePAI tem a segutnte
constdtuição:
a) Presidente
b) Assessoria
c) Beçâo 'I'écníca-Admtnísbratíva
d) Seção Auxiliar.
Parágrafo único. O Presidente da
CePAI dispõe de êecretarta para seu

assessoramento pessoal, no trato, entre outros, dos assuntos de Relações
Públicas.

Art. 7°. Ao Presidente da CePAI,
além de outros encargos que lhe forem cometidos, compete:
a) representar o Ministério da Ae··
ronáutíca em todos os atos legais que
se fizerem necessários à execução do
Projeto;
b)
solicitar Assessôres Técnicos,
"em prejuízo das funções dos TTIes~
mos, nas organizações de origem,
C) exercer as atribuições de Ordenadar de Despesas previstas na Iegtslação em vigor;
d) dirigir e coordenar todos cs trapalhas da CCPAI;
e) representar a CCPAI em tedos
lJS atos legais pertinentes à mesma
e no encargo a que S~ refere o arti-

se

5°.

Art. 8°. A organização normenor-izada dos órgãos constttuttvos da
CCPAl, bem como as respectivas
atribuições, serão estabelecidas no
Regimento Interno.

EXECUTIVO

Art. 9°. O Presidente da CePAI ê
Oficial General do Quadra de Oficiais da Aeronáutica, nomeado pejo
Precidente da República.
Art. 10. A Assessoria da CePAI é
constituída por Oficiais -ío Corpo de
Oficiais da Aeronáutica e Funcionários do Quadro de Pessoal .- Parte
Permanente - do Ministério da Ae~
ronáutica, mediante solícítaçâo do
Presidente da cePA!.
Parágrafo único. A Assessoria podera, também, ser prestada modíante contratação de serviços com nrmas especializadas, na forma da legislação em vigor.
Art. 11. As chefias dos órgãos da
CePAI, bem como os demais cargos..
serão providos na forma que dispuser o Regimento Interno.
Art. 12. A discriminação da lotaçào funcional é estabelecida em Ta ..
bela de Organização e dotação barxada pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 13. Até a completa estruturação dos seus órgãos de administração
financeira, a CCPAI continuará recebendo o apoio que lhe vem sendo
prestado pelo Departamento de Aviação Civil.
Art. 14. Dentro de trinta (30) dias,
contados a partir da publicação dêste Decreto, o Presidente da cePAI
submeterá à aprovação do Ministro
ela Aeronáutica o projeto de Regimento Interno da Comissão.
Art. 15. sate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasil1a, 23 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr
J.

Araripe Macêdo

--DECRETO NQ 69.8a5 - DE 25 DE DEZEMBRO DE 1971

Fixa a distribuição em cada f'.rm:c: e no Quadro de Matmn.al Belico, em cada
pôsto, das junçôes privatwa::. e gerais dos Otícuus do Exercito, a vzgorar
a partir de 25 de dezembro de 1971.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item lU, de Const.itutçàc e tendo em vista o parágrafo prrmerrc
do artigo 36 da Lei nv 4.44B. de 29 de outubro de 1964, decreta:
Art. 19 São os efetivos globaí, das Armas. atualmente em vigor. distribuídos em cada Arma e no QU'ldro de Material Bélico. em cada pôsto, pelas
runções gerais (~EMIJ· e QSG) e pelas funções privativas, da seguinte
forma:

II

POSTOS

II

ARMAS

I
I
I Infantaria
I

'li

Coronel

I
I
,/

I

Cavalaria

Artilharia
,
_I
Engenharia ....:....:....::..:.......

··-I-Ínfantária
I
I

Tenente-Coronel

Major

I

,

[

Artilharia,'

I

I
I
I

Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia

1

I
I
I
·.1
I

I
I

Engenharia
Comunicações
Material Bélico

,

I

,

1
1
1

I
1
·1

Engenharia

Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia

I
i

I

"I.
I

29 Tenente

.

·········1
I Engenharia

".,,""

148

.

I

19 Tenente

',Ir
_I

,

I

;

i
I

,

I1

I Engenharia
Artilharia

105
40

!

112
5
268
94

I

I

42
25

42

.

Infantaria
Cavalaria

r

51
54
220
90

II

'1

Infanta~ia

Oavalarla

I

PRIVATIVAS

__
10

FUNÇõES
GERAIS
(QEMG e QSG)

I

100
9
253
104

::::::

Engenharia

I

I

Capitão

Cavalana. . . . . . . . . . . .
Artilharia

FUNÇÕES

·1
·1
·1
I
1
!
1

"_.

,I

o.

113
590
230
336
276
115
165
605
208
297
135
79
113

!

I
I
I
I
I
i

434
71

344
206
232

!
I

16
2

i

O

!

I

(

291

I
I
I
I
I
I
I

I

EFETIVO
PREVISTO
POR POSTO

355

I
I
I

I

705

I
I

II

1.438

I
I

I
I

I

I

2.512
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Art. 2° f:5te Decreto entrará em vigor a partir de 25 de dezembro
de 1971.

Brasília, 25 de dezembro de 1971; 150Q da Independência e 839 da Repú
blica.
G. I\fl'-.ÉDICI
Orlando Gezsel

EMíLIO

DECRETO N.? 69.836 -

DE

27

DE DEZ·EMBRO DE

1971

Abre em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar de Cr$ 28.838.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei D.O 5.628, de 1.0 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.°
da Lei n." 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:

Art , 1.0 Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 28.838.000,00
(vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil cruzeiros), para rerôrço
de dotações orçamentárias connígnadas no vigente orçamento conforme a seguinte discriminação:
..-' -' Cr$ 1,00

0.7.00 -

JUSTIÇA ELEITORAL..

07.14 -

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

07.14.01. 06.2.028 -

Processamento de Causas Eleitorais
na Paraíba
galárfo-Famílía .......•................
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
.

3.2.3.3 1I.00 -

Estado Maior das Fôrças Armadas
Direção e Planejamento da Segurança
Nacional
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimento e Vantagens Fixas
.
3.2.3.0 - Transferências de Assistência e Previdência Social
3.2.3.3 - Salário-Família . . ......•..............
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social •...
11.06.08.04.2.007 - Coordenação, Supervisão e Administração do Serviço Militar
3.1.3. O - Serviços de Terceiros
3.1.3.2 - OUtrcs Sfl'\--lÇOS de Terceiros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . . .........................••....
11.07 - Escola Superior de Guerra
11.07.08.03.2.009 - Estudos
Relacionados
à
Segurança
Nacional
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1. 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
.....•.............
3.1.2.0 - Material de Consumo
.

2.400

2.400
3.475.200

11. 06 11.06.08.04.2.006 -

50.000
2.000
14.000

61.900
323.500

60.000
14.6üO
20.000
30.000

Afros DO PODER EXECUTIVO

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
.
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
3.2.7.6-Pessoas
.
11.10 - Agência Nacional
11.10.01.01.2.012 - Dívulgaçào dos Atos Governamentais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Balárn.-Pamílta
.
20.00 - MINISTJ>RIO DA JUSTIÇA
..
20.13 20.13.01.01.2.014 3.1.5. O 25.00 25.08 25.08.15.01.2.020 3.2.1.0 28.00 28.01 28.01.01.07.1.002 4.1.2. O -

4'11
50.000
10.000
3.800
400

2.750.000
85.000
97.400

Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Despesas de Exercicios Anteriores
.
MINISTJ>RIO DA SAúDE
.

97.400
2.000.000

Secretaria de Saúde Pública
Coordenação e Fiscalização da Campanha Nacional contra a Tuberculose
Subvenções Sociais . .
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
.

2.000.000
13.898.000

Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
Modernização e Aumento de Produtividade do Sistema de Fiscalização e Arrecação
Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.

5.758.000

3.2.3.2 28.02 -

Encargos com Inativos e Pensionistas da
União.
Pensionistas . .
"
.
Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

28.02.01.01.1.003 4.1.2. O -

Consolidação da Capital Federal
Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.

7.540.000

29.00 -

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
COM OS ESTADOS. DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS
.

9.367.000

28.01.03.07.2.005 -

29.01 29.01.03.07.2.002 3.2.7.3 04 29.01.03.07.2 . 004 3.2.7.0 3.2.7.3 04 05 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
Encargos com Inativos e Pensionistas
do Estado do Acre (Lei n." 4.070-62)
Entldadea Estaduais
Inativos . .
.
EnCeUg)5 com Inativos e Pensionistas da
Políci-i Militar do Estado da Guanabara
(Decreto-lei n." 1.015-69)
Diversas Transferências Correntes
Entidaaes Estaduais
mancos ."
.
Pensionistas . .
.

600.000

100

232.400
1.141. 700
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Encargos com Inativos e Pensionistas
do Corpo de Bombeiros do Estado da

Guanabara (Decreto-lei 11.° 1.015-69

3.2.7.0 -

Diversas Transferências Correntes

3.2.7.3 -

Entidades Estaduais

05 29.01.08.12.2.007 -

Pensionistas . .

.

314.300

Encargos com O Pessoal da Polícia Mi-

litar do Estado da Guanabara (Decretolei 1. 015-69)

3.2.7.0 3.2.7.3 01 29.01.08 .12.2.008 -

Diversas Transferências Correntes
Entidades Estaduais
Pessoal . .
Encargos com o Pessoal do

Bombeiros do

Estado

da

.
Corpo de

6.709.800

Guanabara

(Decreto-lei 1.015-69

3.2.7.0 -

Diversas Transferências Correntes

3.2.7.3 01 -

Entidades Federais
Pessoal . .

.

TOTAL

.

968.700
28.838.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
-"

11.00 -

PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA

11. 06 -

Estado Maior das Fôrças Armadas

Atividade -

11.06.08.04.2.006

3.1.1. O 3.1.1. 2 02 Atividade 3.1.2.0 3.1. 4. O 4.1.3.0 4.1.4.0 11.10 -

Pessoal
Pessoal Militar
Despesas yanéveís . .
11.06.08.04.2.007
Material de Consumo
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Agência Nacional

Atividade -

11.10.01.01.2.012

3.1.1.0 - Pessoas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
3.2.5. O - Contribuições de previdência Social

crsi.oo

.

66.000

.
.
.
.

159.000
154.500
61.900
10.000

.
.

2.480.000
355.000

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

Projeto -

28.02.18.00.024

3.2.6. O -

Reserva de Oontíngêncía
TOTAL

.

25.551.600

.

28.838.000

Art. 3.° 1l::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Ant6nio Delfim Netto

F. Rocha Lagâa
João Paulo dos Reis veuoso

Afros DO PODER EXECUTIVO

uECRETO N9 69.837 -
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DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Ministério do Exército, o crédito suplementar de Cr$ 2.000.000,00,
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuíçâo que lhe confere o
artigo 81, ítem UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69
da Lei nc 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com
artigo 29 da
Lei nc 5,750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 2.000.000,00 (doís milhões de cruzeiros), para rerôrço de
cotacac orçamentária consignada ao subanexo 16.00, a saber:

°

16.00 16.01 -

16.01.03.07.2.007 3.2.3.2 -

crs

MINIS'rnRIO DO EX,;,RCITO

Ministério do Exército
Pagamento de Inativos e Pensionistas
Pensionistas.
.
.

1,00

2.000.000

----

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 16.00, a saber:

crs

16.00 -

16.01 Atividade 3.1.1.2 -

02 -

1,00

MINIS'rnRIO DO EXJ>RCITO

Ministério do Exército
16.01.08.05.2.027
Pessoal Militar
Despesas Variáveis

.

2.000.000

----

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em COntrário.
Brasnia. 27 de dezembro de
República.

1971;

1509 da Independência e 83'.l da

EMíLIO G. MÉDICI

OrIando Geisel
Antõnio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vczzcsc

DECRETO Na 69,838 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao suba nexo Encargos Financeiros da União, com os Estados, Distrito
Federal e Municípios, o crédito suplementar de Cr$ 269.817,1300,00, przTa
retorço de dotações cons1gr.ados no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição. e da autorização conttda no artigo 6°
da Lei n." 5.628, de L" de dezembro de 1970, decreta:
Art. 1° Fica aberto 3.0 subanexo 29.00 -- Encargos Financeiros da
União. COJn os Estados, Distrrto Federal e Munlctpíos, o crédito suplementar no valcc de Ors 26~.817 .600,00 (duzentos e sessenta e nove milhões,
oitocentos. e dezessete mil e seiscentos cruzeiros), para rerõrco de dotações
orçamentárias, a saberEm crs I.Oll
29.00 -

ENCARGOe FINANCEIROS DA UNIAO,
COM OS EbTADOS, DISTRITO FEDERAL E 'MUNICíPIOS

29,03 -- Recursos sob Supervisão
das Minas e Energia

do Ministério
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Programa de Energia a Cargo dos Es-

tados e Distrito Federal (Cota-Parte do
IUEE)
4.3.7.2 - Entiuades Estaduais
03 - Vmculaçôes Tributárias
29.03.17.07.1.002 - Programa de Energia a Cargo dos Murue.pios (Cota-Parte do IUEE)
4.3.7.3 - Entidades Municipais
03 - Vmcutaçóes Tributárias
29.03.17.10.1.003 - Programa de Recursos Naturais a Cargo dos Estaóos e Distrito Federal (Cota-Pane de IUMP)
4.3.7.2 - Entidades Estaduais
03 -- Vinculações Tributárias
29.03.17.10.1.004 - Programa de- Recursos Naturais a Cargo dos Municípios (Cota-Parte do lUMP)
4.3.7.3 - Entidades Municipais
03 - Vinculações Tributárias
29.04 ~ Recursos sob Supervisão do Ministério
dos Transportes
29.04.17.12.1.001 - Programa de 'I'ransporte a Cargo dos Estados e DIstrito Federal (Cota-Parte do
IULCLGJ
4.3.7.2 - Enf.iuades Estaduais
03 - Vmculaçôee-Trtbutárlas
4.3.7.3 - Entlôades Municipais
29.04 .17 .12 .1. 002 - Programa de Transporte a Cargo dos
Munícípfcs (Cota-Parte do IULCLG)
03 - vinculações Tributárias.................
TOTAL .

42.000.000

8.400.000

25.200.000

7.200.000

148.377.600

38.640.000
269.817.600

Art. 2" Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão do
excesso de arrecadação do Impósto Único sôbre Energia Elétrica, do Impôsto único sôbre Minerais e d\~ Impôsto único sôbre Lubrificantes e Combustíveis Liquides e GdSOSOS, conforme definido no § 3" do artigo 43, da
Lei n- 4.32C, de 17 de marco de 1964.
Art. 3" ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971; 150" da Independência e 83" da
República.
EMÍL:;O G.

MÉDICI

A ntônio Delfim Netto
Mário Davia A'i'ldreazza
Aniõnic Dias Leit " Júnior
João Paulo dos Reis v euoe«

DECRETO NQ 6.9.839 -

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Mi17.i~terio das Minas e Enerçía, em favor de diversas U idades
orçamC11~.a,r'as, o credito suplementar de Cr$ 87.915.000,00, para ~efôrço
de dotagt;.cs consignadas no riçente Orçamento .

. C Presídents, da Repúblh.:a,. usando da atribuição que lhe confere o
artIgo. 81 ;:Ct:'m UI, da Constituíçâc, e da autorização contida no artigo 6<;>
da LeI n-ó <1.6::l8 de 1 de dezembro de 1970, decreta:

Art. }9 .f<'J.ca. aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Gabinete 00 Ministro, Secretana Geral- Entidades Supervisionadas Con-

AIIOS
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selho reacícna! do Petróleo, Departamento Nacional de Aguas e Energia
jnetncn e Departamento Nacional da Produção Mineral. o crédito suplementar no valor de Cr$ 87.91.5.000,00 (oitenta e sete milhões, novecentos
e quinze mil cruzeiros.i , para rerorçc de dotações orçamentárias consignadas ao suuanexo 22.00, a saber:
Em ors 1,00
22 00 22.01 22.01.1009.1.003 -

MINIS'rnRIO DAS MINAS E ENERGIA

Gabinete de Ministro
Planos Especiais no Setor Energia cotaParte do IUEE
4_1.2.0 - serviços em Regime de Programação Especial . .
.
22.01.14.021.004 - Planos Especiais no Setor de Mineração
Cota-Parte de: IULCLG
4.1.2.
Serviços em Regime de Programação Especial
.
22.03 - Secretaria Gerai - Entidades Supervisionadas
22.03.14.04.1.030 - Projetos a. Cargo da Comissão Nacional de
Energia Nuclear Cota - Parte do

°--

840.000

006.000

IULCLG

Entidades Feúeraia
Outros Custeios . .
.
Conselho Nacional do Petróleo
Partdcípação no Capital Social da
Petrobrás (Cota-Parte do IULCLG)
4 1.5.0 - Partdcipaçâo em Constituição ou Aumento
de Caprta.l de Emprêsas ou Entidades
Industriais e Agrícolas
.
22.08 - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
22.0a.lO.G9 1.024 - Fundo Federal de Eletrificação (CotaParte do IUEE)
4.3.7.1 -- Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias . .
.
22.08.14.04.1.026 - Pesquisa de Recursos Hídricos em Convênio com a Companhia de Pesquisas de
Recursos M i li e r a i s (cota - Parte do
3.2.7.2
03
22.06
22.06.10.07.1.011

-

4.830.000

38.640.000

31.080.000

IUEE)

3.] .3.2 22.09 22.09.14.01.1.028 -

Outros Servícos de 'I'erceíros
.
Departamento Nacional da Produção
Mineral
Pesquisa de Recursos Minerais em Convênio com a Companhia de pesquisas de
Recursos M 1 n e r a i s (Cota-Parte do

1.680.000

IULCLG)

22.09.14.04.1.029 -

Outras Serviços de Terceiros
.
Pesquisa de Recursos Minerais em Convemo com a Companhia de Pesquisas de
R e c li r s o s Minerais (Cota-Parte do

4 1.2.0 -

Serviços em Regime de Programação Es-

3 1.3.2 -

6.279.000

IUMP)
pecial

3.600.000

Total

87.915.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação do Impôsto único sôbre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos, do Impôsto único sôbre Energia Elétrica e do
Imposto trmco sõbre Minerais, conforme definido no § 3'? do artigo 43, da
Lei nc 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 39 O presente crédito, no que se refere à Secretaria Geral - ·Entidades Supervisionadas, obedecerá, no Orçamento Próprio da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, a seguinte programação:

Em c-s 1,00
62.00 -

MINISTllRIO DAS MINAS E ENERGIA

62.01 62.01.14.04.i.OlO -

Entidades Supervisionadas
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Prospecção ne Minérios Nucleares em
Convento com a Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais (Cota-Parte do
IULCLG)

.

4.830.000

----

Art. 49 zste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da,

RepUblica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnio Delfim Netto
Anton!O Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis

venoso

DECRETO N° 69.840 - DE 27
DEZEMBRO DE 1971

DE

A proveita, no Quadro de pessoal do
Ministério da Marinha, s8r1Jidores
em disponibilidade e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e

tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 10 Ficam aproveitados no
cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.12. A, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, os seguintes
servidores colocados em disponibililidade no mesmo cargo, mantido o
regime jurídico dos mesmos:
a) Alice da Costa e Silva Gomes
de Souza e Ary Cruz Mesquita, do
Quadro de Pessoal do Instatuto Nacional de Previdência Social (INPS) ,
em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Odilon da SIlva
Daltro e de Accyndino Carvalhais
Pinheiro;
b) Arthur Martins Viana e Oswaldo do Araguaia Bímon, do Quadro de

Pessoal do Hospital dos Servidores
do Estado, em vagas
decorrentes.
respectivamente, das promoções de
Lucincredo Soares de Araujo e de
José Jairo de Barros Pereira.
Art. 2° Os aproveitamentos
de
que trata êste Decreto não homologam situação que, em virtude de
sindicância. inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a. ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
vigentes.
Art. 30 Os órgãos de pessoal do
Instituto Nacional da Previdência
Social e do Hospital dos Servidores
de Estado remeterão ao do Minlstério
da Marinha, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo.
Art. 40 ãste Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação, tevogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 27 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

Arros

DO

DECRETO N° 69.841 - DE 27
DEZEMBRO DE 1971

DE

Dispõe sôbre reservas de acidentes
não liquidados das soeseaeces -ie
Seguros que operam no Ramo de
Acidentes do Trabalho.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 3,1:tlgo 81, item III da Constituição, de-

creta:
Art. 1° E' aplicado, no exercício de
1971, o critério estabelecido para cálculo da reserva de acidentes não liquidados, do Ramo de Acidentes do
Trabalho, fixado no artigo 2° do Decreto n° 68.136, de 29 de janeiro de
1971.

Art. 2° :E:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N9 69.842 - DE '27
DEZEMBRO DE 1971

477
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DE

Altera a organização do Departamen-:
to-Geral de Serviços e dá
outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item, lI.!., da Constdtuíção e
de acôrdo com o artigo 46 do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. F'. Fica acrescido um 49 Subchefe na Chefia do DepartamentoGeral de Serviços.
Art. 29. Fica extinta a Diretoria
de Remonta e Veterinária.
Art. 39. A Subdiretoria de R-emonta e a Subdíretoria de vetcn nária
passam a denominar-se, respectivamente, Diretoria de Remonta e Díretorra de veterinária, integrando o Departamento-Geral de Serviços.
Art. 49. O Ministro de Estado do
Exército expedirá os atos complementares para execução dêste Decreto.

Art. 59. nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de )971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
Er>'IÍLIQ

G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 69.843 - DE 27
DEZEMBRO DE 1971

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para a Universidade Fe~
deral do Rio de Janeiro, e àá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2Q, do Decreto-lei nv 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica redístríbuído, para o
Quadro de PeSSOal - Parte Permanente _ da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, um cargo de Médico,
código TC-801.21.A, com o respectivo
ocupante, Fernando Bevilácqua. integrante de iguais Quadro e Parte do
Ministério das Relações Exteriores,
mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 29 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser COnsiderada .iula,
ilegal ou oontráría a normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal do M1~
nístérío dali Relações Exteriores remeterá ao da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no prazo de 30
(trinta) dias" a contar da vígêncla
ôêste Decreto, o assentamento funcional do servidor mencionado no artigo 19.
Art. 49 O ocupante do cargo ora
redistribuido contínuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Universidade Federal do Rio
de Janeiro consigne os recursos necessários ao pagamento da despesa
resultante do cumprimento do disposto neste ato.
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Art. 59 ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, ~e

vogadas as disposições em contrárto.

Brasília, 27 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
Repúblíca;
EMÍLIO G.

Art. 59 :este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mário Gibson Barboza

Mário Gibson Bcrooza
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 69.844 DEZEMBRO

DE 27 DE

27 DE

Regulamenta a Lei n.O 5.726 de 29 de
outubro de 1971

DE 1971

Reâistríbui, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério das Relações
Exteriores para o Ministério da Marinha, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29 , do Decreto-lei n'? 200, de 25

de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1Q Fica redístríbuído, com

DE

1971

a

respectiva ocupante, um cargo de Arquivista, código EC-SOS. 7.A. ocupado
por Maria Luiza Mendes Trotta, integrante do Quadro de Pessoal
Parte Especial, (Lei nv 4.069-62) do
Ministério das Relações Exteriores,
para iguais Quadro e Parte do Ministério da Marinha, mantido o regime jurídico da servidora.
Art. 2Q A redistribuição de que traêste Decreto não homologa .sítuaçao que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
t~

Art. 39 A ocupante do cargo ora
redístrfbuído continuará a perceber

seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Marinha consigne
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimento dêste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal do Ministério das Relações Exteriores remeterá ao do Ministério da Marinha,
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação dêste Decreto, os
assentamentos funcionais da servídcra mencionada no artigo 19.

o Presidente da República, no uso
de suas atribuições e nos termos do
artigo 25 da Lei 5.726, de J9 de 011tubro de 1971, decreta:
Art. 1.0 É dever de tõda pessoa física ou jurídica colaborar no combate
ao tráfico e uso de substâncias. entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 2.0 As pessoas ju-i-ttcus que não
prestarem, quando solícnadas, u colaboração nos planos e programas ao
Govêrno Federal de combate ao tráfice e uso de drogas perderão, a juízo
do Poder Executivo, auxílios e subvenções que venham recebendo da União,
dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como de
suas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações.
Parágrafo único. A autoridade, a
quem incumbe a execuçâço dos planos
e programas do Govêrno Federal, verificando a recusa ou omissão de colaboração de pessoa jurídica, comunicará imediatamente o fato à entidade
fornecedora da subvenção, para que
tome as providências necessárias à
sua sustação.
Art. 3.° Será permitido exclusivamente a estabelecimentos públicos,
desde que especialmente licenciados
pelo Serviço Nacional de Fiscalizaçao
da Medicina e Farmácia (SNFMF), o
plantio. cultivo e colheita das plantas
mencionadas no inciso I do artigo 4.0
da Lei n,« 5.726, de 29 de outubro de
1971.
Parágrafo único. A licença para
plantio, .cultivo e colheita, somente
será concedida a estabelecimento que
tenha por objetivo, devidamente comprovado, a extração ou exploração dOB
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princípios ativos das plantas referidas
neste artigo para fins terapêuticos ou
de pesquisa.
Art. 4.° A .Icença a que se refere
o artigo anterior será requerida ao
serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia pelo diretor do
estabelecimento interessado, devendo
o requerimento ser instruído com;
I - Programa ou plano completo
da pesquisa a ser efetuada;
11 - Relação dos técnicos responsáveis pela pesquisa ou pela exploração com fins terapêuticos, comprovada a sua habilitação para as funções

Incucadas,
111 - Indicação taxativa das plan-

tas que deverão ser cultivadas, pelo
nome vulgar e nomenclatura botânica
atualizada, mencionando-se família.
gênero, espécie e variedade, se houver;
IV - Prova de adequação das plantas aos fins terapêuticos ou de pesquisa coümeoos: e
V - Localização, extensão e estimativa de produção e cultivo.
§ 1.0 Para a concessão da licença,
poderá o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia determinar a realização de diligências,
bem como a apresentação de novos
documentos.
§ 2.° Nenhuma licença será concedida sem a prévia aprovação do Serviço .de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes do Departamento de Polícia Federal.
§ 3.° Compete ao Serviço Nacional
de Fiscalização da Medicina e Farmácia fiscalizar o estrito cumprimento da autorização constante da licença.
Art. 5.° Cabe ao Departamento de
Polícia Federal a destruição das plantas, nativas ou cultivadas, a que se
refere o inciso I do artigo 4.° da Lei
n Q 5.726, de 29 de outubro de 1971.
§ 1.0 Serão também destruídas a~
plantas, cujo plantio, cultivo e colheita foram licenciados pelo órgão
competente, se o estabelecimento vío..
lar a autorização.
§ 2.° Para a execução da medica
prevista neste artigo, o Ministério da
Justiça poderá celebrar convênios com
os Estados e o Departamento de Polícia Federal solicitar a cooperação de
autoridades civis e militares da União.
Art. 6.° Sempre que forem destruidos, por qualquer motivo, exemplares
das plantas referidas no inciso I do
artigo 4.0 da Lei n.s 5.726, de 2~ de
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outubro de 1971, lavrar-se-á têrmo
circunstanciado que será enviado por
cópia ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, à- Comissão Nacional de Fiscalização de
Entorpecentes e ao Serviço de Repressão a Tóxicos e Entorpecentes do
Departamento de Policia Federal.
Art. 7.° Nenhuma pessoa física ou
jurídica poderá, para fins terapêuticos ou científicos, extrair, produzir,
transformar, preparar, possuir, importar, exportar, reexportar, expedir,
transportar, expor à venda, comprar,
trocar, ceder, manipular, fabricar sintetizar, armazenar ou deter substâncias entorpecentes ou que determinem
dependência física ou psíquica, sem
que esteja inscrita no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia e devidamente licenciada
pela autoridade sanitária.
Art. 8.0 :É: vedada a distribuição de
amostras de substâncias entorpecentes ou suscetíveis de determinar dependência física ou psíquica, bem
como de especialidades farmacêuticas
que as contenham, inclusive a médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos.
Art. 9.° Somente os estabelecimentos públicos previamente licenciados
pelo Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina e Farmácia poderão doar
substâncias entorpecentes ou suscetíveis de determinar dependência física
ou psíquica, bem como especialidades.
farmacêuticas que as contenham,
desde que o façam em embalagens devidamente aprovadas.
Art. 10. A propaganda de substâncias entorpecentes ou suscetíveis de
determinar dependência física ou psíquica, bem como de especialidades
farmacêuticas que as contenham, sõmente poderá ser efetuada em revistas ou publicações técnico-científicas.
Parágrafo único. Constitui infração sanitária a inobservância da proibição prevista neste artigo, regulando-se o processo e aplicação da sanção cabível pelo disposto no Decretolei n.s 785, de 25 de agôsto de 1969.
Art. 11. De tôda receita, bula, rótulo e embalagem de especialidade
farmacêutica que contenha substâ-ncia entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica deverá
constar, obrigatoriamente, em- destaque, a expressão:
"Atenção - Pode causar dependência física ou psíquica."
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O disposto neste

artigo quanto a bulas, rótulos e eml.a-

lagens será cumprido conforme plano
de implantação gradativa elaborado
pelo Serviço Nacional de Fiscalização
da Medicina e Farmácia ..
Art. 12. O Ministério da Educação
e Cultura coordenará e executará os
planos e programas de esclarecimento
popular sôbre os malefícios do uso de

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 13. Para os fins previstos no

artigo antecedente, fica criado '10 Mi-

nistério da Educação e Cultura como
órgão de assessoramento, o Conselho
de Prevenção Antit6xico (CPA).
Parágrafo .mico. ') Ministra de Es-

tado da Educação e Cultura, através
de portaria, regulará a organização e
atribuições do Conselho de Prevenção
Antitóxico.
Art. 14. Para a execução, _<10 âmbito dos estabelecimentos de ensino,
das medidas preventivas previstas na
Lei n.v 5.726, de 29 de outubro de
1971, poderá o Ministério da Educação e Cultura celebrar convênios com
os Estados. Distrito Federal, Territórios e Municípios.
Art. 15. O Ministério da Educação
e Cultura realizará anualmente curso
especial de instrução -ôbre os maleficios do uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios organizarão, no
inicio de cada anc letivo, cursos »ara
educadores de estabelecimentos de
ensino que nêles tenham sede, com
objetivo de prepará-los para o combate, no âmbito escolar, ao tráfico e
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
§ 1.0 Os Governos dos Estanos, do
Distrito Federal e dos Territórios relacionarão, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias, os estabelecimentos de ensino que deverão designar representantes, em número máximo de 2 (dois), para participarem
dos cursos mencionados neste artigo.
§ 2.° Na escolha dos representantes
aos cursos a serem realizados nos Estados, Distrito Federal e 'I'erritórfos
será obedecida, preferencialmente, a
seguinte ordem:
a) diretores de estabelecimentos;
b) orientadores educacionais;
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c) professôres de Educação Moral e
Cívica;
d) professôres de Ciências Físicas e
Biológicas;
e) professôres de outras disciplinas; e
f) assistentes sociais.
§ 3.° Os que concluírem éstes cursos
deverão transmitir seus fundamentos
conclusões e objetivos aos outros ;,lro..'
Iessôres do respectivo estabelecimento
de ensino, em reuniões especiais uabendo-lhes ainda proferir calcstras
nas associações de pais e mestres.
§ 4.° O período durante o qual o
educador participar de cursos de preparação será computado como d e efetivo exercício no estabelecimento oficial ou particular que o tiver designado.
: 5.° Somente poderão ministrar os
cursos a que se refere êste artigo pessoas devidamente qualificadas í: credenciadas pelos Mímsteríos da &ducação e Cultura e da Saúde.
§ 6.° Caberá ao Ministério da Educação e Cultura qualificar e credenciar os professôres e oríentadores -ducacíonaís, e ao Ministério' da Saúde
os assistentes socíate e profíssíonaia
de grau urüversítárío.
§ 7.° Os Ministros da Educação e
Cultura e da Saúde expedirão as cartas de credenciamento.
§ 8.° Nos cursos de que trata este
artigo poderão ainda inscrever-se,
dentro do número de vagas que Jõr
fixado, outras pessoas de atividades
relacionadas com o seu objetivo.
Art. 17. Os diretores dos estabcíecimentos de ensino adotarão tôdas as
medidas que forem necessárias à prevenção do tráfico e uso, no âmbito
escolar, de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência fisíoa
ou psíquica.
Parágrafo único. Sob pena de perda
do cargo, ficam os diretores t.brfgados a comunicar às autoridades s- '1tártas os casos de uso e tráfico -íessas
substâncias no âmbito escolar competindo a estas igual procedimento
em relação àqueles.
Art. 18. O Ministério da .Eduoação
e Cultura Incluirá, obrtgatoríamante,
nos programas da disciplina Educação
Moral e Cívica. a realizaçção de calestras visando o esclarecímentovquanto
ao uso nocivo de substâncias ento.. ~_]-
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. . . . . . . . . . . . . . . ..

69.729 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério do Exército o crédito suplementar de " .. , ...
c-s 108.180. OJO,DO, para refôr-.
ço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971
69,730 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão do Ministério do P .anejamento e Coordenação Geral,
o crédito suplementar de ., ..
crs 2.500.000,00, para rerôrco
de dotação consignada no vigente Orçamento - Publicacada no D. O. de 15 de dezembro de 1971 .,.,.".,.".
69.731 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o
c-édtt- .«"nl "''''', -r-tar de
.
CI$ 107.400.000,00, para rererço de dotacão c-msígnada no
vigente Orçamento Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971 ..... "......
69.732 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Strpervíslonadas, o
crédito snmlementar de
.
crs 12.000.000,00, para rejôrço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971 .... " .. ,.,.,
69.73,3 - Decreto de 10 de dezembro doe 1971 - Abre ao
Ministério dos Transportes Entidades Supervístonadas em
favor
da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante, o crédito suplementar
de Cr$ 2,794.000,00 para refôrço de dotações consignadas
no vigente Orçamento - Pu-
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Págs.

PÚr;t3.

blícado no D. O. de 15 de
zembro de 1971
366
69.734 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao
Ministério dos Tranepei tes,
em ravor da Secretaria cseral
- Entidades Supervísíonadas,
o crédito suplementar de
crs 1;-jO.66;:S.'/000J, pe.ra refôrço de dotações cons.gnadas
no vigente orçamento - l:-Ublícado no D. O. de 15 de de367
zembro de 1971
69.735 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao
Mmistérlc dos 'I'ranspo, t2S Bmt.dades superviaíonc das, em
favor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o crédito suj.Iementar de era 10.400.00<1,00, para
rerõrco de dotações cor.s.gnadas no vigente Orçcmento . Puohcadc no D. O. de 15 de
zembro de 1971
368
69.736 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao
~LJ..i.l~]Jel'iu da caúde, em lav-ar
da Secretaria Geral, o crédito
suplementar de
.
crs 100.000,00, para re.õrco
de dotação consfjnada no vigente Orçamento - Pub.Icado no D'. O. de 15 de dezembro de 1971
369
69.737 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre, em

favor do subanexo Encargos
Gerais da União - Recursos
sob Supervisão do Mínístêrio
da Fazenda, o crédito especial
de crs 85.571. 000,00, para o
fim que especifica. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro 'de 1971
370
69.738 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério do 'rrab. lho e Previdência Social em favor de
diversas Unidades, o crédito
suplementar de Cr$ -28'5.000,00,
para rerõrço de dot.ções consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
16 de dezembro de 1971 ....• 371
69.739 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério da Educação e Curtura, em favor do Departamen-

to de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas,
o crédto suplementar de
crs 500.000,00, para refôrço
de dotação consignada no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 19'il
,
374
69.740 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
Ministério da Educação e Cu>
tura. em favor de diversas
Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 67.105.100,00. para
re. ôrço de dotaçõ :'S consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. o. de 15 de
reto no de 31 de dezembro
de 1911 ........•.............

375

69.741 - Decreto de 10 de de
zembrc de 1971 Abre ao
Mínístérío da Justiça, em fa-

vor do Departame ..ta de Polícia Federal, o créaítc euplementar de cr$ 1.061.970,00,
para refôrço de datações consignadas no vigente Orçamento. - publicado no D. O. de
15 de dezembro de 1971 ..... 381
69.742 - Decreto de 10 de dezembro de ,1971 - Abre ao Minist..río das Ccmunícaçõas em
favor da Secrr tarfa Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
crs 3::l.Q"O.OÜQ,OO. para refôrcc
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971
382
Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao Minísté
'a .e azenda, em favor
da Inspetoria Geral de Finanças e Secretaria da Receita
Federal (órgãos de Administração Geral), o crédito suplrmentar de Cr$
.
18.937.00000, para rererco de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado UI') D O. de 15 e reto no
de 22 de dezembro de 1971 383
69.744 -Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre à Justiça Fed8MI d"\ P. Instância o
crédito. especial de .........•
Crg 600.000,00, para o fim que
especifica.
Pub.Icado no

69.743 -
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centes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Art. 19. Nenhum texto, cartaz, representação ou propaganda sôbre o
uso de substâncias entorpecen' 5 ou
que determinem dependência nsíca
ou psíquica, "inda que a . .Itulo de
campanha antítóxíco, será dtv i.saao
sem prévia cprovação do Mintstério
da Educação e Cultura.

rias dos países com os quais o Btaeil mantém relações. Deverá. ainda,
colaborar com os órgãos internos para a execução das Convenções ratificadas pelo Brasil.
Art. 25. O caput do artigo 108 do
Decrete n- 66.689, de 11 de junho
de 1970. passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 20. As autoridades de censura
nscalizarão rigorosamente os espetáculos públicos, a fim de evitar 1 epresentações, cenas ou situações q ue possam, ainda que veladamente, suscitar
tnterêsse pelo uso de substãncta entorpecente ou que determine aependêncta física cu psíquica.

"Tratando-se de infração contra a segurança nacional. a Ordem política ou social e a economia popular. assim como nos
casos de comércio. posse ou facilitação de uso de substância
entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica ou
de desrespeito à proibição especialmente prevista em lei para
estrangeiro. a expulsão poderá
ser feita mediante investigação
sumária. que não poderá exceder o prazo de 5 (cinco) dias.
dentro do qual fica assegurado
ao expulsando o direito de defesa" .

Art. 21. O Serviço Nacional de F1Scalização da Medicina e Parmáct-i ,ixará as normas gerais de nsceueacüo
e contrôle previstas no inciso V do
artigo 4.0 da Lei n.v 5.726, de :i de
outubro de j 971, podendo .nstttuír
bloco de receituário oficial, obrrgatorio, para a prescrição de substâncias
que determinem dependência tísica
ou psíquica, ou especialidades farmacêuticas que es contenham.
Art. 22. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia e
a Comissão ~ acional de Fiscalização
de Entorpecentes procederão ao levantamento em todo o terrltort., nacronal dos dados .estat.ísttcos, registros
e informes inerentes às operações L.~r
cantis e às tnfrações à legislação especifica.
Parágrafo único. As autoridades
publicas federais. estaduais, municípaís, do Distrito Federal e dos remtórfos, civis ou militares, são obrrgadas a fornecer, no prazo de trinta
dias, os informes que lhes forem solicitados pelos órgãos mencionados
neste artigo.
Art. 23. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, no
prazo de sessenta dias contados 1~ publicação dêste Decreto, efetuará a revisão. atualização e consoltdaçào de
tôdas as ·u:Jv!Uo;oes por êle baixadas,
a fim de ajustá-las ao dísposcc r.a
Lei n.e 5.726. de 29 de outubro c1 ....
1971. neste regulamento e nos demais
diplomas pertinentes.
Art. 24. O Ministério da Saúde
estabelecerá intercâmbio permanente de informes e consultas com OS
organismos internacionais especializados e com as autoridades sanítá-

Art. 26. 1!:ste Decreto ~-+r~rá em
vigor na data de sua publicação.
Art. 27. Revogam-se as dispostcões em contrário.
Brasilia, 27 de dezembro de 1971;
da Independência e 830 da
República.

150 0

EMíLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jarbas G. Passarinho

F. Rocha taaoa

DEORETO NQ 69.846 -

DE

28

DE

DEZEMBRO DE 1971

Assegura autonomia administrativa e
financeira ao Hospital das Fôrças
Armadas e dá outras proculências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 172 do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1Q. E' assegurada autonomia
administrativa e rtnancena, para os
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fins indicados neste decreto, ao Hospital das Fôrças Armadas, a que se
referem os Decretos nvs 1.3'10, de 8
de agôsto de 1962, e 68.222, de 11 de
fevereiro de 1971.
Art. 29, Os serviços do Hospital das
FOI ças Armadas serão execu tacos por:

I - pessoal militar, na forma que
dispuser o Regulamento do HFA.
II -

servidores públicos da Admi

R

nístraçâo Federal, requisitados na ror;
IDE', da legislação em vigor.

III - empregados contratados pelo
regime da legislação trabalhista.
IV - pessoal vinculado a. convênios firmados com entidades civis, oficiais ou particulares.
V - médicos e estudantes de medicina das três últimas séries, em re.,

gime de residência e internato.
Art.

39. O HFA, terá quadra "de

pessoal e regime de remuneração pró;
prios, aprovados por decreto, ouvido
o Ministério do Planejamento e Ooordenaçâc Geral.
Art. 4Q • Aos servidores requisitados para o HFA, para exercer funções
de chefia, aplícar-se-âo as seguintes
regras:
I - Ficarão sujeitos às normas de
trabalho e disciplina do HFA.
II Farão jus às compensações
que forem estipuladas tendo por base
os vencilnentos e vantagens que percebem, relativos ao cargo de origem,
e de acôrdo com as respectivas condições de exercício e atribuições das
funções de chefia.
Parágrafo único. Aos demais servídores requísltados poderá ser concedida uma compensação que bastar
para igualar o total dos vencimentos
e vantagens que percebe ao salário
do empregado COm atribuições semelhantcs e jornada de trabalho idêntica.
Art. 59. O pessoal de que trata o
item V do Art. 2Q será admítddo mediante habilitação em provas e de
acôrdo COm o que dispuser o Regimento Interno do HFA.
Art. 6Q • Ressalvada a hipótese de
requisição e o disposto no artigo anterior, o ingresso de pessoal no HFA
dependerá de prévia habilitação em
concurso de provas, ou de provas e

títulos, a ser realizado na forma da
legislação em vigor.
Art ~ 79 • O HFA poderá dispor de
dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da União.
§ 19. O HFA será indenizado pelos
Ministérios Militares das despesas correspondentes ao atendimento p internação dos militares e de se 11S dependentes mediante convênios e n t r e
aqueles Ministérios e o Estado-Maior
das Fôrças Armadas.
§ 2\1. O HFA disporá, ainda, de receitas resultantes de Indenízaçôes provenientes de outros convênios, do atendimento de outras pessoas -utortzadas, de pagamento de diárias referentes aos acompanhantes dos pacíentes internados e de outras fontes
eventuais.
A1't. 89 Fica instituído o fundo
especial de natureza contábil. denominado "Fundo de Adnnnístracâo do
Hospital das Fôrças Armadas ~ ... , ..
(FAHFA) ", a cujo crédito se levarão
todos os recursos decorrentes das atividades do HFA, orçamentários f' extra-orçamentários, Inclusíve a receita.
própria.
Art. 9Q O F AHFA será administrado na forma que dispuser o Regulamento do Hospital das 1'1ô rças Arma-

das.

Art. 10. Cabe ao Chefe do EstadoMaior das Fôrças Armadas a supervisão do Hospital das Fôrças Armadas, na forma do disposto no art. 25
do Decreto-Ieí nv 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 11. O Chefe do Estado-Matar
das Fôrças Armadas submeterá ao
Presidente da República projeto de
nôvo Regulamento para o Hospital
das Fôrças Armadas. com as adaptações que se fizerem necessárias à efetiva execução dêste decreto.
Art. 12. ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua puohcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo
João paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 69.847 - DE 28
DEZEMBRO DE 1971

DE

Autoriza a permuta dos imóveis que
melZcwna, situados no ôairra. do
c arurn. em Curitiba, Estado do Paraná.

O presidente da República, usando
da atr.buíção que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
de acõrdo com o artigo 195 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro da
1967, alterado pelo de número 900, de
29 de setembro de 1969, decreta:

DECRETO N9 69.848 - DE 28
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública a Casa
Nossa Senhora das Mercês, com sede em Salvador, Estado da Batua-

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

atendendo ao que consta do prOC=iiso
MJ. 29.516, de 1970, decreta:

Art. 19 l!: declarada de utilidade
pública, nos termos do. artigo 19 da
Lei no 91, de 28 de agôsto de 1931>,
combinado com o artigo 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto nüArt. 1<. Fica autorizada a permumero 50.517, de 2 de maio de 1961 a
ta de uma área de 78.144,72m2, síCasa Nossa Senhora das Mercês, com
sede em Salvador, Estado da Bahia.
tuada na Rua Dr. Ovando do Ama
ral, no bairro do Cajuru, em Uur iA1't. 29 riste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revotaba Estado do Paraná de proprregadas as disposições em contrário"
dade da Universidade Federal do Paraná adquirida em porção maior e ,-Brasília, 28 de dezembro de 19'11;
por doação do Município de Curiti1509 da Independência e 33" da
ba, em 12 de setembro de 1946. por
República.
outra. area, contendo 80.367,70m2, lO'
ErvrÍLIO G. MÉDICI
calizada na confluência das Estradas
Alfredo Buzaid
Pederats BR-116 e BR-227, no meemo bairro e cidade, de propriedade
da Un-ao Federal e sob a jurisdição
do .Mínistérío do Exército, adquirida,
DECRETO N9 69.849 - DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1971
também, por doação daquele Munícíplo, em 19 de março de 1969, de acórDeclara de utilidade pública a Fedo com os elementos constantes do
deração
Espirita
pernambucana,
processo protocolizado no Mlnístérlo
com sede 'em Recite, Estado de fieraa Fazenda sob o n- 236.726, de 1967.
nambuco.
Art. 20 • Os imóveis a que se refere o artigo anterior se destinam,
o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o arnresnectívamente, à construção das
so 81, item lII, da Conatdtuíçao e
novas instalações do Centro de Preatendendo ao que consta do }-'rocesparação dos Oficiais da Reserva da
80 MJ. 64.047, de 1970, decreta;
5" Região Militar (CPOR/5) e a ruturas construções universitárias.
.Art. 1Q Jt ~declarada de utilidade publica, nos termos do artigo 19 da LeI
Art. 30 • A permuta será formalinv 91, de 28 de agôsto de 1935, comzada. por ato lavrado em livro próbinado com o artigo 19 do Regulaprio do serviço do Patrimônio da
mento aprovado pelo Decreto númeUnião.
ro 50.517, de 2 de mato de 1961 a
Art. 40 1l:ste Decreto entrará em
Federação Espírita pernambuc:a~a,
vigor na data de sua publicação, recom sede em Recife, Estado de Pervogadas as disposições em centránambuco.
rio.
Art. 29 asee Decreto entrará em viBrasília, 28 de dezembro de 1971~
gor na data de sua publicação, revo0
0
150 da Independência e 83 da
gadas as disposições em contrário.
República.
Brasília, 28 de dezembro de 1971;
EMÍLIO G. MÉDICI
1509 da Independência e 83Q da
República.
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO Nº 69.850 -

DE

29

DE

DEZEMBRO DE 19'1l

Outorga à Companhia Estadual de
Energia sietrio« concessão para o
aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Jacui, no
Estado do Rio Grande do SuL

o Presidente da República, usando
da atrltnnçao que lhe comere O artigo
81, item !lI da Constituição e nos
têrmos dos artagos 140, letra b e 150,
do Código de Águas, decreta:
Art. 19 E' outorgada à Companhia
Estadual de $nergla Elétrica, do Es...

tado do Rio Grande do Sul, concessão para o aproveltamemo da energia hidráulica de um trecho do rio
u"".., ... ~, cenommado Itaúba, compreendiuo entre 43':1: (quatrocentos e trinta
e quatro) km e 477 (quatrocentos e
setenta e sete) km ao longo do rcencícnado no, contados a partir de sua
embocadura.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica, para fornecimento à
zona de distribuição da concessionária ou suprimento de outros concessíonários, quando autorizado.
Art. 20 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no CÓdIgO
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3Q A concessionária concluirá
as obras nos prazos fixados no deepacho de aprovação dos projetos definitivos, 'executando-as de acôrdo
com os mesmos, com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
§ 1Q A concessionária ficará sujeita à multa diária de até Cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros), pela inobservância dos prazos fixados, na forma da
legislação de energía: elétrica em vi.
gor e seus regulamentos.
§ 2Q OS praz-os referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato
do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 4º A presente concessâo vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 5Q Findo o prazo da concessão,
os bens e instalações que; no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 50? A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,

mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo da vigência
da concessão, sob 'pena do seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 7Q aete decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
150Q da Independência e 830? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dtas Leite Júnior.

DECRETO NlJ 69.851 -

DE
DEZEMBRO DE 1971

Declara

de utilidade

tins de constituição

29

DE

pública, para

de

eennaõo,

uma faixa de terra destinada a
passagem da linha de transmissão
Jomunui Riandpolis, no Esta40
de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o &,r_
tigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no a-rtigo
151 letra c, do Código de Aguas, ,~~
gulamentado pelo Decreto n.v 35.651,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de ütilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
10 (dez) metros de largura, tendo uomo eixo a linha de transmissão :g!3abelectda entre as cidades de Jaraguá
e Rianápclís, nos municípios de J~
raguá e Rianápolis, no rssteoo de
Goiás. cujo projeto e planta de situação n.v 1-105 foram aprovados vnr
ato do Diretor-Geral do Depart.amento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME númeco

700.658-69.

Art. 2.° Fica autorizada a Centr rís
Elétricas c7e- Goiás S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal 58 fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
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Art. 3.° Fica reconhecida a converegulamentado pelo Decreto número'
niência da constituição de servidão
35.851, de 16 de julho de 1954, deadministrativa necessária em favor
crer«:
da Centrais Elétricas de Goiás S. A"
~rr
1.0 Ficam declaradas de uoípara o fim indicado, a qual comprelidade pública, para fins de constíende o direito atribuído à emprêsa
tutçãc de servidão administrativa as
concessionária de praticar todos JS
áreas de terra situadas. respectiva ~
atos de conaüruçâo, operação e manumente na faixa de 10 (dez) metros
tenção da mencionada linha de trauade .argura tendo como eixo a linha
missão e de linhas telegráficas ou tede transmissão a ser
estabelecida
lefônicas auxiliares, bem como suas
entre a sede do município de Iporâ
possíveis alterações ou reconstruções,
e a tocaltdade de Arenópolís, pertensendo-lhe' assegurado, ainda, o acescente ao Município de Piranhas, 116
so à área da servidão através do préEstado de Goiás, e na faixa de 6
dio serviente. desde que não haja ou(seis) metros de largura, tendo como
tra via praticável.
eíxo a linha de transmissão a ser
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
estabelecida entre a localidade de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
Arenópolla, citada, e a sede do mu .
uso e gôzo das mesmas ao que aôr
nicípio de Piranhas, no mesmo Escompatível com a existência da tervítado. cujos projetos e plantas de stdão. abstendo-se, em conseqüência, da
tuaçãc foram aprovados por ato do
prática, dentro das mesmas, de juetsDiretor-Geral do Departamento Naquer atos que embaracem ou causem - .- c'c.nal de Águas e Enersría Elétrica,
no processo nÇ I>Ag. 2.964-63.
danos, incluídos, entre êles, os de -rguer construções ou fazer plantações
Ar~. 2." Fica autorizada a Centrais
de elevado porte.
Elétrtcas de Goiás S. A. a promover
§ 2.° A Centrais Elétricas de 301M
a constltulçãc das servidões adminisS. A. poderá. promover, em JUízo, as
trativas nas referidas áreas de ter ~
medidas necessárias à constituição da
ta, na forma da leglslaçâo vigente,
servidão administrativa de caráter
onde tal se fizer necessário. para a
urgente, utilizando o processo judipassagem das linhas de transmissão
cial estabelecido no Decreto-lei tereferidas no artigo 1.0.
mero 3.365, de 21 de junho de uaét,
art: 3.° Fica reconhecida a convecom as modificações íntroduzíuas
niência da constituição de servidões
através a Lei n.s 2.786, de 21' de
administrativas necessárias. em favor
maio de 1956,
da Centrais Elétr'cas de Golác S A ..
Art. 4.° âate Decreto entrará em
para os fins índicados, as quais
vigor na data da sua publicação. I'ecomnreendem o direito atribuído à
vogadaa as dispostçôes em contrário.
emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção. operaBrasília, 29 de dezembro de 1971;
ção <: manutenção das mencionadas
150." da Independência e 83.° da
linhas de transmissão e de linhas
República.
telegráficas ou telefônicas auxiliares
EMÍLIO G. MÉDICI
bem como suas possíveis alterações
Antônio Dias Leite Júnior
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda. o acesso às áreas das
servidões através de prédios serviDECRETO N.? 69.852 - DE 29 DE
entes desde que não haja outra via
DEZEM:BRO DE 1971
prat'cável.
1.0 Os proprietários .das áreas de
Declara de utilidade pública,
para
terra atingidas pelos ônus, limitarão
lms de constituição de
servidão
o U5'C e gôzo das mesmas ao que fôr
faixas de terra destinadas à pascompatível com a existência das sersagem de linhas de transmissão nos
vidões, abstendo-se, em conseqüência
nvunicunoe de tiara e Piranhae, no
da prática. dentro das mesmas de
Estado de Goiás.
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos incluídos. entre êles, os
o Presidente da República usando
de erguer construções ou fazer planda atribuição que lhe confere o artações de elevado porte.
tigo 81, item III, da Constituição e
§ 29 A Centrais Elétricas de Galãs
de acôrdo com o disposto no artigo
151 letra "c", do Código de Aguas,
S, A. poderá promover, em Juízo, as
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medidas necessárias

à constituição
das servidões administrativas de ca-

ráter urgente, utilizando o processo
IUd:C1al estabelecido no Decreto-lei
TI,o ,).365, de 21 de junho de 1941.
cem as
modificações introduzidas

através a Lei nv 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Ari. 4.° aste Decreto entrará em

EXECUTIVO

Art. 4.0 :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
150.0 da Independência :3 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

vigor na data da sua publicação re-

vogadas as disposições em contrário.
Bt-astlla, 29 de dezembro dé 1971;
150" da Independência e .830 da
República.
EMÜ,IO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 69.853 DEZEMBRO DE

DE

29 DE

1971

Declara de utilidade pública, para "fins
de desapropriação, áreas de terra
destinadas à ampliação de uma
subestação no município de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 151, letra b, do Código de Águas
e no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinadas
à ampliação da subestação de Guarulhos, no município de São Paulo.
no Estado de São Paulo.
Art. 2.0 As áreas de terra referidas
no artigo anterior compreendem -squolas constantes da planta de situação
nc RA1-65846, aprovada por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
no processo MME D.O 700.692-71.
Art. 3.0 Fica autorizada Furnas Centrais Elétricas S. A. a - promover
a desapropriação das referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos cêrmos do
artigo 15 do Decreto-lei n." 3.365, de
21 de junho de 1941. modificado pela
Lei n.« 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência, no processo de desapropriação, para Hns -re
imissão de posse das áreas de _terra
e benfeitorias abrangidas por éste Decreto.

DECRETO

N9 69.854
DEZEMBRO DE

- DE 29
1971'

DE

Concede à Mineração Jundu S. A.
o direito de lavrar feldspato, no
municipio de Colatina, Estado do
Espirito Santo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
nos têrmos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração Jundu S. A.. concessão para lavrar feldspato em terrenos de propriedade de Augusto Kennedy, no lugar denominado Fazenda Córrego
Santa Cruz, distrito de Itapina, nunícípío de Colatdna, Estado do Espírito Santo, numa área de seis hectares (6 ha) , delimitada por um retângulo. que tem um vértice a seiscentos e setenta e oito metros (678
m) , no rumo verdadeiro de trinta e
dois graus trinta e quatro minutos
nordeste (32Q34'NE). da confluência
dos córregos São Domingos e Santa
Cruz, e os lados divergentes .iêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e quarenta metros (240 m) , norte (N);
duzentos e clnquenta metros (250 m) ,
leste (E). Esta concessão é outorgada mediante as condícões constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração. além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 Fica estabelecida para esta
concessão, uma área de servidão com
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superfície de um hectare e vinte e
cinco ares (1,25 ha) , delimitada por
um- polígono irregular, que tem um
vértice a seiscentos e setenta e oito
metros (678 m) , no rumo verdadeiro
de trinta e dois graus trinta e quatro minutos nordeste (32Q34'NE), da
confluência dos córregos São Domingos e Santa Cruz e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprf mentos e rumos verdadeiros: duzentos e cínquenta 'metros (250 m) . leste
(E); duzentos e sessenta e nove metros e vinte e seis centímetros (269,26
m) , sessenta e oito graus onze minutos sudoeste (689 11' SW), cem metros (100m), norte (N).
Art. 3Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 49 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 5Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineraçâo.
Art. 61 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia'.
Art. 79 ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971:
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias : Leite Júnior

DECRETO

N,"

69.855 - DE 29
1971

DE

DEZEMBRO DE

Altera dispositivo do Decreto número 65.312, de 9 de outubro de
1969, que regulamentou o Decretolei n» .610, de 4 de junho de 196i:l,
que crzoe Quadros Complementares
de O jiciais da Marinha.

O Presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 17 do Decreto número 65.312, de 9 de _outubro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. As vagas de Primeiro-Tenente serão preenchidas, por antigürdade, por Segundos-Tenentes que tjverem:
a) dois anos de interstício;
b) habilitação nos exames, estágios
ou cursos que lhes forem deterrrnnados;
c) sido classificados em mais de 50%
das informações semestrais relativas
à proficiência, em categorias iguais
ou superiores a Aceitável."
Art. 2.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N° 69.856 - DE 29
DEZEMBRO DE 1971

DE

Concede à Indústria
de Mármores
Italva Luia. o direito de lavrar
mármore e calcário. no municipio de
Itapemirim, Estado
Cachoeira do
do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item IH, da Constituição, nos
têrmos do Decreto-lei n" 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Indústria de Mármores Italva Ltda .. concessão para lavrar mármore e cal-

~~r~o'd:~O:~r~e~~~r~~,~~alt:~p~~~~:

minado Serra da Gironda, distrito de
Itaoca, município de Cachoeira do
Itapemtrfm, Estado do Espírito Santo; numa area de vinte e quatro
hectares quinze ares e cinqüenta
centiares (24,1550 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil cento e oitenta e cinco
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(60 mj , oeste (W); dez metros
(lO mj sul (S); sessenta metros
(82 NW). do Córrego Oachoeírinha
(60 mj , oeste (W); dez metros
com o ribeirão Salgado e os lados a
(lO mj , sul (S); sessenta metros •.
partir dêsse
vértice, os seguintes
(60 mj , oeste (W); quinze metros
(15 m) , sul (8); sessenta metros "
comprimentos e rumos verdadeiros:
(60 mj , oeste (W); dez metros ....
dez metros (10 m) . oeste (W); quinze
(10 mj , sul (S); sessenta metros ..
metros 05 m) , sul (8); dez metros
(60 rm , oeste (W); quinze metros
(la rol. oeste (W); quinze metros
(15 m) , sul (S); (80 m) , oeste (W) ~
(15 li), sul (8); dez metros (10 m) ,
quinze metros (15 m) , sul (S); oitenoeste (W); quinze metros (15 m) ,
ta metros (80 m) , oeste (W); quinze
sul (8); dez metros
(10 fi), oeste
(W); dez metros (la mj , sul (8); í metros (15 m) , sul (8); quinze metros (15 m) , oeste (W); cento e dez
dez metros (la mj , oeste (W); quinze
metros (1lQ m) , (N); quinze metros
metros (15 fi), sul (8); dez metros
tros (15 mr. este (E); dez metros ..
(la nu. oeste (W); quinze metros
(lO mj , norte N); quarenta metros
(15 mj, sul (8); dez metros uo mj
(40 mj este (E); vinte metros ....
oeste (W); quinze metros (15 ro,'
(20 m) , norte (IN); vinte metros ..
sul (8);. dez metros uo m) , oesté
(20 rm > este (E), dez metros '10 rrr),
(W); quinze metros (15 m) , sul (8);
norte (N); vinte metros (20 rm , este
dez metros (10 m) , oeste (W); dez
(E); vinte metros (20 m) norte (N);
metros (la m) , sul (8); dez metros
vinte metros (20 mj , este (E); qua(lO m) , oeste (W); quinze metros
renta metros (40 m) , norte (N I; vin(15 nu, sul (8~; dez metros (10 fi),
te metros (20 m) , este (E); cinqüenoeste (W); quinze metros (15 m)
ta metros (50 m) , norte (N); dez meoest~
sul (8); dez metros (10 m)
tros (lO m) , este (E); vinte metros
(W); quinze metros (15 m) , ~Ul (8);
(20 m) , norte (N); vinte metros ..
dez metros (lO m) , oeste (W); quin(20 ro); este (E); vinte metros <20 rn) ,
ze metros (l5 mj , sul (S); dez menorte (N); vinte metros (20 cn este
tros (10 m) , oeste (W); quinze me(E); trinta metros
(30 m), norte
tros (15 m) , sul (8);
dez metros
(N); vinte metros (20 m), este (E);
(Hl m) , oeste (W); dez metros
quinze metros (15 m) , norte (N);
(10 m) , sul (8); dez metros (lO ~).
quarenta metros (40 m) , este (EJ; dez
oeste (W); quinze metros (15 m/,
metros (10 mj , norte (N); cinqüenta
sul (S); dez metros (10 mj oeste
metros (50 m) , este (E); dez metros
(W); quinze metros
(15~, sul
no m) , norte (N); sessenta metros
(S?; dez metros (10 nu oeste (W);
(60 m) , este (E); dez metros no m) ,
quinze metros (15 mj sul (S;· dez
norte (N); sessenta metros (60 m)
metros uo m) oeste (W); dez' meeste (E); dez metros (10 rm > norte
tros (10 m) sul (8); dez metros ....
(N); sessenta metros (60 fi), este
(lO m) oeste (W); quinze metros .~.
(E); quinze metros (15 m) , norte
(15 m) sul (8); dez metros <10 m)
(N); sessenta metros (60 m) , este
Oeste (W); quinze metros (15 m),
(E); dez metros (lO m) , norte (Nl;
sul (8); dez metros (10 mj oeste
sessenta metros (60 m) , este (E):
(W); dez metros (10 m) , sul (8);
quinze metros (15 m) , norte (N);
dez metros (10 m), oeste (W 1 ; dez
sessenta metros (60 m) , este (E):
metros (lO m) , sul (8); vinte metros
dez metros (10 m) , norte (N); sessen(20 nu. oeste (W); cinco metros ., ..
ta metros (60 m) , este (E); quinze
(5 mj , sul (S); quarenta metros
.
metros (15 m) , norte (N); sessenta.
.
(40 m) , oeste (W); dez metros
metros (60 mj , este (E); dez melros
quarenta metros
(10 m) , sul (8);
(10 rr» , norte (N); sessenta metros
(40 mj , oeste (W); cinco
metros
(60 m) , este (E); quinze metros ."
(5 m) sul (8); quarenta metros " ..
(l5 m) , norte (N); quarenta metros
(40 m) , oeste (W); dez metros ., ..
.
(40 mr, este (E); cinco metros
(lO m) , sul (8); quarenta metros ..
(5 mr , norte (N); dez metros (10 fi),
(40 m) , oeste (W); dez metros
.
este (E); cinco metros (5 f i ) norte
.
(lO m) , sul (S); sessenta metros
(N); vinte metros 20 m) , este (E);
metros (1.185 m) , no rumo verdadefro de oitenta e dois graus noroeste
0
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cinco metros (5 m) , norte (N); quarenta metros (40 fi), este (E), dez
metros (lO m) , sul (8); vinte metros
(20 mr , este (E); dez metros ru mr,
sul (S); quarenta
metros (4l1 my,
este (E); cinco metros (5 m I sul
(8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código não
expressamente mencionadas 'neste
decreto,
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações co Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 51.726. de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n" 3, de 30 de abril
de 1965 da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O
concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento :do
disposto no Decreto-lei ns 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar, será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 co
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vízlnhaa
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração
Art. 5° A concessão de lavra cera
por titulo êste Decreto,
que será
transcrito no Livro C - Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamenta Nacional da Produção Mineral, do Ministério zas Minas e
Energia.
Art. 6" aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação: zevogam-se as
disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83° da.
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 69.857 - DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1971
Aprova as Tabelas de Etapas, dos
Complementos da Ração Comum e
das Rações Operacionais das Fôrças Armadas, ,para o primeiro semestre de 1972, e dá outras provzdências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigc 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam aprovadas as Tabelas de Etapas e dos Complementos da
Ração Comum e das Rações Operacionais das Fôrças Armadas, organizadas na conformidade do que preceitua o artigo 92 do Decreto-lei número 728, de 4 de agôsto de 1969 (Código de Vencimentos dos Militares).
Art. 2.° Para execução das referidas Tabelas, que se acham anexas ;1este Decreto, serão obedecidas, na
Marinha, Exército, Aeronáutica e Estado-Maior das Fôrças Armadas, 3.S
Instruções de que trata o artigo 2.°
do Decreto n.v 65.872, de 15 de dezembro de 1969.
Art. 3.° O presente Decreto terá vigência a partir de 1.0 de janeiro 1~
1972, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
Independência e 83." da
República.

150.° da

EMíLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Ararípe Macêdo.
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P R _ ESTAOO-MAIOR DAS ~ÇAS ARMADAS
COMISSÃO DE ALnlENTAÇÃO DAS .FORÇAS ARMADAS

\ TABELA DE F:rAPA5 DAS Fe!tÇAS ARMADAS PARA COSTEIO
RAç,XO COOUM PARA O 12 Sfl!ES'I'RE DE 1972VARiIAvEL

mA

-

DÁ

I
"'APA COOUlI

u"'" I"'""

llEGIXO, ZOllA

OU

OU"" QUAlIT,! JmFORTATIV TATIVO ço DE f ATIVO ço D TIro rrrcs TIro
MNCH
DE s~ DE RAJi MNCBO
sISItN DEO
Ií c IV
I
"AJO!<
CIA
UI
'ORADO DO

~::

LOCALIDADE
(a) - ---(b)

(c)

(d)

(.)

1314

./3

./2

30/4

3,?S

1,25

1,88

. 2,81 5,00

3,00

1,00

ÍllA, PERNAMBUCO, ALAGOAS"';, 3,1.4

04

SERGIPE, BAHIA e AIlROLIlOS

o+b

.~

0+<1

.~

5,63

6,56

1,50

2,'5 4,00 4,50

5,'5

1,04

1,56

2,34 4,16 4,68

5,46

3,00

1,00

1,50

2,'5 4,00

4.SCl

5,25

05

FSPIRl'I'O SlJITO. RIO DE 31.
xemo, GUANABARA e TRINDAD 2,'11

0,99

1,49

2,23

3,96 4,46

5,20

06

SÃO PAULO

2,94

0,98

1,47

a.ai 3,92 4.41

5,15

"'

PARANJi. e SANTA CATARmA

3'8

106

159

239 424 477

557

4,50
3,87

4,78
5,'5
4,52

4,14

4,83

,85

6,83

OI

~rA

02

MARANHÃO, PIAuí e CEARA

e rsanrrõero

00 MdAt-

RIO GRANDE 00 NORTE, PARA

03

08

~5:!u~IO DE FEIlNANOO DE

2,73

0,91

1,37

300
2,58

100
0,86

1,50
1,29

10

MATO GROSSO

n

~~rTO FED~~ GOlAs e

2,76

0,92

1,38

2,OS 3,64
2,'5 4,00
1,94 3,44
2,", 3,68

1.4

~~Nfn&A~' .~~I-

3,90

1,30

1,95

2,93 5,20

""
,

RIO GRANDE 00 SUL

l,j~~_GJRlA:q_~lf<ceto Tri_

4,10

NAVIOS. Dl VIAGD! NO ESrRANGElllO _ PARA PAGAMENTO EU OOUffi;
Quantitativo de Subsistência
Quantitativo de Rancho ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lle!ôrço de Raneho ou Quantitativo do Rançho ~rajorado ••••••••••••••••••
Re!ôrço de Rançho Majorado
Etapa Coll!\llll Tipo 1
Etapa CoIlnlJll Tipo 11 01,1 In
E.tap~ Comum TiFO IV

US$ 2.04
US$ 0.68
US$ ~.02
US$ 1.53
US$ 2.72
US$ 3.06
US$ 3.57
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P [, - EST~!AIOR D!>.S FllllÇAS ARllADAS
COMISSÃO DE ALD1ElITAÇÃO D!>.S FllllÇAS JJWAIl!>.S
TABElA DOS ~ DA RAçZO COMOM E DAS IlAÇOES
NAIS PARA O l' SQlESl'RE DE I'.f77..

o=:ro-

A.COMPLEIlENTO
1
ESCOLAR
ORGANIZAÇOES MILITARES

ft.RÇA
llARIll1lA
~rro

, i\EROIlAUTICA
llARIllllA

V~R

1.1 - Escola. Naval
- Colêgio· Nnval
... AcadCJ:rll'1 Nilitatt das Agu1ha.5 NCgI'aa
- EOCOll'l Preparatória de Cadetes
- Academia. da Fôrça. Aérea.
- Centro de Formação de Pilot(J3 MilitoroB
- Escola PreOAratór"i~Cde Cndeeea do. A....
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1.2 ... Escoãm de Marinh.<1 'Mercante
- Escolas de Aprendizes Marinheiros
- Centro de' Esportes da. Marinha

.. Centro de Recruta;: do Ccepo do Fuz-ileiros Navaia
~ITO

AEIlOll AUTICA
I.!AIlIllllA

EXtRclTO

... Centro de Instruçao Almirante Wandunkolk
- Centro do Opera.ções na Selva e Ações dç Comando
- Escola de Educação Flsic<L
- Escola de Instrução Especializada.
- Escola de Material nélicc
- Instituto Milihr de Engenharia
- Cerrtr-c Técn:ico Aeroospacial
- Centro de lnstruç.)!O Almirante MarqucB Leao

- Centro
... seeetc
- Escola
- Escola
- Cur-so
... Escola.
- Escol;).
- Escola
... Escola
- zeecte
- Escola
... Eaco La

-

AEROnÃUTICA

0,97

1.3 - Centro do lnotruçio e AdcstraJIl('lnto Aéro-l!aval

Cent~

de
de
de
de.
de
de
de

de

de
de
de
do

InstruÇilO do Corpo de Fuzilciro5 Navais
Guerra Naval
Artlfices
Espt;cii.\lizaçãQ Para Oficiail3
Apor:feiçaJl1ento para Oficii::dS
AperfeiçoüOJcnto de Oficiai~
Cceunacàçoes
Sargentos dac Arll1lls
Equitação
Veterinaria
Artilharia de Conta e Antiaérea
Comando c E.:Jhdo-Ma.iot' do F.xêr-cito

de Estudo de Peasce)

-

Escola de Oficiai.:; Especialistas e de Inf+ Gw1rdas
Eaco La de E.o;apcc:inlista~ ~ AeronáuticLl
Escola. de Comando e Estade>-Maior da AeronáuHca
Escola de Ape!'i~içoa1'Dento de Oíicinis da. Aoron~utica
Curso de For-eaçao de Pd lo'toa de Bombardeio que funei
ona no. 11l:/5~ G Av (~mente para akunoa]
- Curso de ForrtIlÇão de Pilotos de C",ça que funciona. n

1'/4' G Av (somente para alunos)
EMFA
IlARTh'llA
~ITO

AEROIlAUTICA

- Ese-ob Superior de Guerra
1.4 - Escotu de FQnnaçio de OHc:!ais da Reser-ve
- Escola do Formação de Reser-vâetuc Nnva)...:J
.... Col';,gios 11ili t ar-ea
- ~~tros e N~cleos de Preparação de Oficiais da RC&e
- Centro em Preparação .de OficiaiB da Reserva da Aeronáutica

0,89

0,79
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TI\8~V.

DE

FOIRA

2

CO~IPLEMENTOS

IIOSPITAUR

~

FtIllCA

ORGAlIlZAdlES

MIliTARES

rx;.~tes

~e"i[ll.~

IWlINHA
E=1O

AERO~AUUC

...,l:

OLOR
r$

ho.pit>.1"l'

0,87

!:MFA
'l-ESP!:CIAL

947
4.43
3,43

MI\IUNHA

E l':l
_ r .... "...hc de bordo em aeronave (mais de 6 horas.)
AERONIl.UT1CAI ~~2 _ t:mehc de bõs-do em aeronave de-.' R 6 horas)

MAllINIlA

3.3 - Pe;Dto Ocer.nogrMico da Ilha da. 1'rind<:l-de

3.4 - :~vi~:p~m~~Od~$~~o~~oo~~çe~~d~t~e \r~~)ern
... Tnnques, Patrulhas c Varredores (elIl. vLtgem}
... Submarino (em vi;).gem)

':"5 ... U,pidades

-V1a-

.

denominadas de Fronteiras, postas de Vronteir'ól-.'J,

CLl3.l'niçõu de Fernillldô de Noronha e Abrolhos.

_ aatalhio de Engenharia. de Con~tru9~o oper-ando nas âr-cac
dos Estados das Rceiões Norte, Nordeste c cenere-oeeee

~f~~1~oh~~~~~~;.o:&~~~t~~~

-

(er.l viagcrJ,

qcandc em

- Pessoal CtliQarcado t q;llmdo em vi;).,gell:1, p:rcmUebO ou
ro fora de. sede.

rcp,a

... Pessoal Nl.yolvid.o di:rot:.'UO.ente em opcraçõco aêreee em na
vios. a~dromos (nos dias em que houver ope.raç(;cs)

:i..6 -

Pcsaoal, 90 quarto à noiie eer vi agem
.... Tripuhçao 433 cmbl1r<::a'7t?es.. de desembar-que de vi,,-tur~s c
de peescak {quando em rsxesces de transporte ou de ).nsp~
ç'ii:a. n portos r-ibeirinhos)
.
_ Tripulação de: Lanchas dos navios hidrogrSlicc$ (qu:u'J.d,o em
~aina~ de leYm1h.m~to, dast.wos dos naví.oa sem po'::JSibilidadc de. util1za9~c) das rcfc,içõcs principais}
... E.!icafl\tl.dristas o .oomQ~'v,"r'5.Q
_ Par.o.quedisttla

- t'Ql!clA dJI Marinh.o.
~ C.rglUlizações com c.ncPl-"gOJJ de UpidllQC4 tsçola

... Polícia do Edrci ta.
_ lt 8atalbã.'o- de Gunrdu

_ 211: Batalhão de Guar-des
... lI' Regimento do Cnv.o.laria de Cuardas
39: Rtlgir:lcnto de Caval::aria de Guard;);$

~

_ Batalhão de Cuardas Presidencia1
_ Companhia Especial do Tr.m:Jporta (CET')
_ Org~:z.ações Cceponerrtes da. Br-âguda Ae.rçtcl'l'el)'t1'fl
~ 11. Companhia. Especial de TranspOrte
_ PoHciit da ~eron&lti'Ct\ {Suburrídades ]
.
7~~A.~' Paraq;uedi,!ijtas da. Scr-víçc de BWõica e Salv;:unentQ

..

o ~7

4 . MMINlt\

4.1.1
4.1.2.

REGIONAL
.. Depõsd to de Subs'í.at-ênct a supr-Idor-es
... Di("ctoria de 'Irrtendêncd.a da Mnrinha.

~RCl1Q

4.2.l.
4.2.2.
4.2.3 i\ERo.'i,A.UTJ:CA 4.3.1. ...
4.3.2 B

_

Ore:anj.2;a.çõe~ Mi,l:i,tnrea

Eetuucfcctmerrtoa-de Subsist~c;l,,"
1)iretot"ia dê SlJ.bshtência.
Organizações MUi tez-es (F ... Manut. RanQhQ)
Subdãt-eror-ã.a de Subsi9t~ncfa
RAÇOES

I"-_~
MAnINllA, mncrTO E AERO~~tlT~CI\ ~

OPERACIONAIS

0,23

1"l2

0,89
0,17
0,24

l,lZ

071
0,44

1,lZ

0,68
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DECRETO N.o 69.858 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1971

Dispõe sóbre cargos de Subdiretores
de órgãos integrantes do Departamento de Engenharia e Comunicações.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, e
de acõrdo com o artigo 46 do Decretolei n,v 200, de 25 de fevereiro de 191)7,
decreta:
Art. 1.0 A Diretoria de Obras Míntares e a Diretoria de Comunicações,
integrantes do Departamento de Engenharia e Comunicações
reorganizado pelo Decreto n.v 68.275. de 19
de fevereiro de 1971 - disporão de
Subdíretor, com encargos a serem definidos pelos respecttvcs Yegulamentos.
Art. 2Q aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO NQ 69.859 DE~BRO
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DE 29 DE

DE 1971

Aprova o nôVo Regulamento para o
Hospital das Fôrças Armadas e da
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e, de
aoõrdo DOm o artigo l I, do Decreto
nv 69.846, de 28 de dezembro de 1971,
decreta:
Art. lQ Fica aprovado o nôvo Regulamento para o Hospital das Fôrças Armadas, que com êste baixa.
Art. Z? Os anexos à Tabela de LOtaçâo do Pessoal MiLtar do Hospital
da-s Fôrças Armada-s, aprovaaa pele
artigo tv do Decreto nc 68.449, de Jl
de março de 1971, passam a consta
tuir parte integrante do nôvo Regulamento para o HFA.
Parágrafo único. Os claros dos eretívos constantes dos anexos de que
trata êste artigo ueverão ser preen.
chídos, até 1974, gradativamente e de

acôrdo com a necessidade do serviço
e disponibilidades das Fôrças Singulares.
Art. 3? aste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nv 68.222, de 11 de
fevereiro de 1971, e demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
RE:GULAMENTO PARA O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
CAPÍTULO

I

Dos Fzns

Art. te O Hospital das Fôrças Armanas (HFAJ, criado pelo Decreto
no 1.310, de 8 de agôsto de 1962, com
autonomia administrativa e rinanceira assegurada pelo Decreto nc 69.846,
de 28 de dezembro de 1971, é um Hospital Militar Geral, com sede em Brasília, destinado ao tratamento e boepítallaaçâo de militares da ativa, da
reserva e reformados, de seus deperidentes e de outras pessoas, autorizadas por convênios ou por dtretivae
especiais, que necessitem de tratamento médico-cirúrgico geral e especializado.
Art. 2Q Cabe ao HFA:
a) prestar apoio 'médico-cirúrgico
geral e especializado às organizações
militares de saúde sediadas nas áreas
Centro-Oeste e Norte do País;
b) atender os pacientes militares
~ seus dependentes que hajam sido
encaminhados pelas respectivas organizações militares;
C) realizar atividades de pesquisas
médicas;
d) executar programas de ensino
médico e de enfermagem, e de intercâmbio cientifico com associações
médicas e entidades afins, no Brasil
ou no exterior;
e) cooperar com as autoridades ctVIoS e militares no que disser respeito à saúde pública, à calamidade púbhca e a outras emergências.
Art. 39 Para o integral cumprimento de suas finalidades, além do que
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fôr definido no Regimento Interno, o
HFA poderá fazer convênios com:
a) entidades civis, oficiais ou particulares, inclusive hospitalares, no sentido de serem implantados, e mantidos em funcionamento, serviços médicos especializados;
b) entidades civis, oficiais ou particulares, para prestação de outros
serviços, inclusive nos setores de e11-

sino, de administração, de segurança,

de transporte, de comunicações, de
manutenção, - e outros, necessários à
vida e ao perfeito funcionamento do

Art. 7Q O HFA dirigido por um Diretor, auxiliado por um Vice-Diretor
e assessorado por um Conselho Técnico e por um conselho EconõmlooFinanceiro, compreende bàaícamentc
Os seguintes departamentos:
I _ Departamento de Medicina
II ~ Departamento de Ensino e
Pesquisa
III ~ Departamento de Administração
Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sôbre a organização
pormenorizada do HFA.

HFA.
CAPíTULO In
(,'APÍTULO II

Do Pessoal
Da Organização

Art. 4° O HFA é um órgão direta-

mente subordinado ao Chefe do Estado- Maior das Fôrças Armadas.

Parágrafo único.

Para orientação

técnica o Chefe do EMFA será asses-

sorado pela Comissão Permanente
dos Serviços de Saúde do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica .....
<CPSSEMA - Decreto nv 25.622, de
6 de outubro de 1948).

Art. 59 O HFA tem autonomia administrativa e financeira e poderá
dispor de dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da
União.
§ 1Q O HFA será indenizado pelos
Ministérios Militares das despesas
correspondentes ao atendimento e mternaçào dos militares e de seus dependentes na forma fixada pelos convênios firmados entre aquêles Ministérios e Estado-Maior das Fôrças Armadas.
§ 29 O HFA disporá, ainda, de receitas resultantes de indenizações provenientes de outros convênios, do
atendimento de outras pessoas autorízadas, de pagamento de diárias referentes aos acompanhantes dos pacientes internados e de outras fontes
eventuais.
Art. 69 O Fundo de Administração
do Hospital das Fôrças Armadas
(FAHFA), instituído pelo Decreto nv
69.846, de 28 de dezembro de 1971•.9,.
cujo crédito se levarão todos os recursos decorrentes das atividades do
HFA, orçamentários e extra-orçamentários, inclusive a receita própria.
terá SUM normas de administração e
fiscalização na forma que dispuser
o Regimento Interno do HFA.

Art. 89 O HFA disporá do seg~
pessoal:
I ~ militares das três Fôrças Armadas, dos diversos quadros, corpos
e especialidades, em caráter permanente, ou em estágio na forma da legislação em vigor;
II ~ servidores públicos da Admi-·
niatraçâo Federal, requisitados na
forma da legislação em vigor;
lU - empregados contratados pelo
regime de legislação trabalhista;
IV - pessoal vinculado a convênios firmados com entidades civis,
oficiais ou particulares; e
V _. médicos e estudantes de medicina das três (3) últimas séries.
em regime de residência e internato.
Art. 99 O pessoal militar, de caráter permanente, bem como a dístrtbuição dos cargos e funções a êle
correspondentes, constarão da Tabela
de Lotação do Pessoal Militar do
HFA, aprovada pelo Presidente da
República,
§ 19 O recrutamento de militares
para servir no HFA é feito mediante
proposta do Diretor do HFA e consulta do Chefe do EMFA aos respectivos Ministérios.
§ 29 A conseqüente designaçâo de
militares para preenchimento das Tabelas de Lotação do HFA será feita
da seguinte forma:
~ os oficiais, mediante proposta do
Chefe do EMFA e nomeação do Presidente da República.
~ os demais militares, mediante
requisição do Chefe do EMFA e ato

Afros
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de autoridade competente do respecti vo Ministério.
3Q OS militares em serviço no
HFA são considerados em função nulitar.
'
§

§ 4Q O EMFA solicitará, anualmente, aos Ministérios Militares, a destinação para o HFA, de pessoal convocado de acôrdo DOm a Lei número
5.292, de 8 de junho de 1967 ...

(LMFDV) .

Art. 10. Até que seja criado o quadro de pessoal a que se refere o Artigo 39 do Decreto no 69.846, de 28
de dezembro de 1971, o HFA terá uma
Tabela de Pessoal Temporário, regido pela Iegtslaçâo trabalhista, para
atendimento aos seus serviços, aprovada pelo Chefe do Estado-Maior das
Fôrças Armadas.
Art. 11. O pessoal civil, decorrente
de convênios, de programas de ensino
médico ou de enfermagem, será ofixado pelo Chefe do EMFA mediante
proposta do Diretor do HFA.
Art. 12. A admissão de médicos e
estudantes de medicina das três (3)
últimas séries, em regime de residência e internato, é feita mediante provas de habilitação e de acôrtío com
o que dispuser o Regimento Interno.
Art. 13. Aos servidores requisitados
para o HF A, para exercer funções de
chefia, aplícar-se-âo as seguintes regras:
I - ficarão sujeitos às normas de
trabalho e disciplina do HFA:
II - farão jus às compensações que
forem estipuladas tendo por base os
vencimentos e vantagens que percebem, relativos ao cargo de origem, e
de acgrdo com as respectivas condições de exercício e atribuições das
funções de chefia.
Parágrafo único. Aos demais servidores requisitados poderá ser concedida uma compensação que bastar
para igualar o total dos vencimentos
e vantagens, que percebe, ao salário
do empregado com atribuições semelhantes e jornada de trabalho idêntica.
Art. 14. Ressalvada a hipótese
de requisição e o disposto nos artigos 11 e 12 o ingresso de pessoal no
HFA dependerá de prévia habilitaçâo em concurso de provas,
ou de
provas e titulas, a ser realizado na
forma da legislação em vigor.

CAPíTULO

IV

Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 15. 1!:ste Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno que conterá tôdas as normas
necessárias ao funcionamento do .,.

HFA.

.

Art. 16. O Chefe do EMFA fica autorizado a baixar os atos para preenchimento da lotação do HFA, em
consonância com a legislação em vigor e a progressiva ativação dos diferentes órgãos que o constituirão.
Art. 17. O Diretor do HFA fica
autorizado a baixar os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento e do conseqüente
Regimento, para início de funcionamento do Hospital.
Art. 18. Dentro de 60 (sessenta)
dias. contados a partir da data de
publicação do presente Regulamento.
no Boletim do EMF A, o Diretor cio
HFA submeterá ao Chefe do EMFA.
o projeto do Regimento Interno do
HFA.

Art. 19. O cargo .do Diretor do
HFA será exercido por Oficial General do Corpo de Saúde de uma das
Fôrças Singulares.
Art. 20. O HFA manterá em funcionamento uma Junta de Inspeção
de saúde para as inspeções de saude dos militares internados, podendo
também atender a solicitações das
Fôrças Singulares.
Art. 21. Compete ao Chefe do
EMFA, homologar os convemos mencionados no Art. 39 dêste Regulamento.
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Estado-Maior
das Fôrças Armadas.
Brasília, 29 de dezembro de 1971.
- General-de-Exército ldalio Sartienberç, Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas.
DECRETO N." 69.860 -

DE

30

DE

DEZEMBRO DE 1971

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha, servidores
em disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
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tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei D.O 200, .
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1.0 Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Marinha, os seguintes servidores disponiveis, mantido o
regime jurídico dos mesmos:
I - no cargo de Escriturário, código AF-202.8.A:
a) Célia Maria de Souza Bastos,
Lúcio Pereira e Dulce da Graça Costa,

em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. em vagas decorrentes, respectivamente, do falecimento
de Joaquim de Lemos Braga, da exoneração de Vilma Kruse e da exoneração de Haydy Marietta Sehínke
Bastos;
b) Walter Cantermi e Marly Cerqueira Gomes, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Hospital dos Servidores. do Estado,
em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Pedro de
Oliveira e de Luiz José da Silva;
II - no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-2D4.7:

João
Luiz Maldonado Werner,
Adalto Bastos e Mauricio Hodmacker, em disponibilidade em igual cargo
do Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em vagas decorrentes, respectivamente, da demissão de
Marlene de França e Silva, da exoneração de Eunice Lins de Moura e da
exoneração de Oswaldo da Silveira
Leal;
III - no cargo de Técnico de Contabilidade, código P-7Dl.13.A:
Elvia Eufrásio e Alzira de Paiva
Santos, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social,
em vagas decorrentes, respectivamente, das promoções de Nelson Mussumessí e de Walter Ferreira de Melo.
Art. 2.° Os aproveitamentos de que
trata êste Decreto não homologam
situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou re-

visão de enquadramento, venha a ser
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, do Instituto Nacional de Previdência Sacia!
e do Hospital dos Servidores do Estado remeterão ao do Ministério da
Marinha, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste Decreto,
os assentamentos dos funcionários
respectivos mencionados no artigo 1.0.
Art. 4.° mste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971.;
150.° da Independência e 83.° da

República.

EMÍLIO G. MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO

N." 69.861 ~ DE
DEZEMBRO DE 1971

30

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à emprésa Fujiwara Hisato S. A. Comércio e Indústria,
sediada no Estado de São Paulo,
para funcionar aos domingos e nos
di.as feriados civis e religiosas, no
período da safra algodoeira (fevereiro Q julho) a sua usina localizada
no município de Jales, no mesmo
Estado.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 7.°, § 2.°,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 27.048, de 12 de agôsto de
1949, decreta:
Artigo 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a emprêsa Pujiwara Hisato S. A. Comércio e Indústria, sediada em São Paulo, a funcionar aos domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, com sua usina localizada no município de Jales, no Estado de São Paulo, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as
de proteção ao trabalho.
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Artigo 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.

DECRETO N° 69.863 - DE 30 DE
DEZ&~BRO DE 1971
Altera o Decreto n° 69.321, de 6 de
outubro de 1971, e dá outras p1'Ovtdências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de;
Júlio Barata
ereta:
Art. 1° O artigo 11 (onze) do Decreto número 69.321, de 6 de outubro
de 1971, passa a ter a seguinte renaDECRETO N." 69.862 - DE 30 DE
çao:
DEZEMBRO DE 1971
"Art. 11. A Inscrição das obras
Exclui cargos do Iâínistério das Mipublicadas e inéditas será feita a
nas e Energia do relacumametuo de
partir das 11: 00 horas do dia 19 de
tiesneceesuuuie e aproveita os sernovembro do ano anterior e -ncerravidores que indica.
da às 17:00 horas do dia ~~l de janeiro do ano relativo ao urêmío'".
O Presidente da República, usando
Art. 2° O presente decreto entrará
das atribuições que lhe confere o ar-: --em vigor a partir da data de sua putígo 81, item IH, da Constituição, e
blicação.
tendo em vista o que consta do Processo n." 4.680-71, do Departamento
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
Administrativo do Pessoal Civil de1509 da Independência e 839 da
creta:
República.
Art. 1.0 Ficam excluídos do relacioEIvrÍLIO G. WDICI
namento de desnecessidade constante
da Portaria n.v 2.189, de 7 de outuJarbas G. Passarinho
bro de 1969, do Ministro das Minas
e Energia, publicada no Diário Otícuü
de 14 seguinte, um cargo de Datilógrafo, código AF-503.7.A, e um de
DECRETO N° 69.864
DE 30 DE
Porteiro, código GL-302.11.B.
DEZEMBRO DE 1971
Art. 2.° Ficam aproveitados nos
Prorroga o prazo a que se retere O
cargos a que se refere o artigo ante§ lodo artigo lodo Decreto númerior os seguintes servidores colocados
ro 69.134, de 27 de agôsto de 1971.
em disponibilidade pela Portaria nêle
mencionada:
O Presidente da República, no uso
a) no cargo de Datilógrafo, código
da atribuição que lhe confere o. artigo
AF-503.7.A:
81, item IH, da Constituição, decreta:
Adnair Soares;
Art. 1° li: prorrogado até 28 de
fevereiro de 1972 o prazo a que se
b) no cargo de Porteiro, código
refere o § 1° do artigo 1° do Decreto
GL-302.11.B:
n" 69.134, de 27 de agôsto de 1871,
alterado pelo Decreto n'' 69.433 de
José Pereira Pessanha,
1° de novembro de 1971. ,
Art. 3.° ~te Decreto entrará em
Art. 2° :t::ste Decreto entra-á em
Vigor na data da sua publicação. revigor na data de sua publícaçào Tevogadas as disposições em contrário.
vogadas as disposições em con crárto.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
Brasília 30 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
150.° c.a' Independência e 83." da
República.
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G.

Antônio Dias Leite Júnior.

Júlio Barata
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DECRETO N." 69.865 -

DE

ExECU'l'IVO

30 DE DEZEMBRO DE 1971

Abre ao Subaneuo Encargos Gerais da União, o crédito suplementar de Cr$
30.000.000,00 para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, e da autorização contida nu artcgo 6,C da

Lei TI.o 5.628, de 1.0. de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2.C da Lei
n." 5.750, de 2 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais .ta Untâc, o crédito
suplementar no vetor de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros),

para refôrço de dotação orçamentária, a saber:

crs 1,00
Encargos Gerais da União
Recursos sob a Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Fundo de Desenvolvimento de Arcas Estratégicas
28.02.18.00.1.029 - Projetos Especiais de Fortalecimento dos
órgãos Centrais de Planejamento e Orçaçamento
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
30.000.000
Art. 2.0 Os recursos necessànos à execução dêste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - Encargos Gerais da União
28.02 - Recursos sob a Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Projeto -- 28.02.18.00.1.024
3.2.6. O - Reserva de Contingência
30.000.000
Art. 3.0 âate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de dezembro de 1971; 150.0 da Independência e 83.0 da
República.
28.00 28.02 -

EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 69.866 - DE 30
DEZEMBRO DE 1971

DE

Redistribui, com o respectivo ocupante, cargo do Ministério da Fazenda
para o Quadro de Pessoal da Procuradoria Geral da República, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 39
da Lei nv 5.639, de 3 de dezembro de
1970, decreta:
Art. 1.0 Fica redistribuido, com o
respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal, com lotação no

Estado do Rio Grande do Sul, um cargo de Auxiliar de Portaria, código
GL-303.8.B, ocupado por Manuel Pintado, integrante do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda, mantidos o regime jurtdíco do servidor.
Art. 2.0 A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância
inquérito administrativo ou revisã~
de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3.0 O Ministério da Fazenda
remeterá à Procuradoria Geral da Repúcl'ca, no parao de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação dêste Decreto,
os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1.0 •
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Art. 4.° O ocupante do cargo ora
continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Procuradoria Geral da República
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes
do atendimento ao disposto neste ato.
Art. 5.° âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
redistrlbuido

Brastha, 30 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

AlJrcào Buzaià
Antôn20 Delfim Netto

DECRETO N." 69.867 - DE 30
DEZEMBRO DE 1971

DE

Bxctus servidora do regime de disponibilidade e torna sem
efeito
aproveitamentos no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Pro-

cesso n,» MTPS-311.187-71. decre t.a :
Arr . 1.0 Fica' excluído do relacionamento constante do Anexo I da
p,.l"taria n.v 3.627, de 27 de outubro
de 1869, do Ministro de Estado do
Trabalho e Previdência Social, um
cargo de Auxiliar de
Enfermagem.
Código P.1. 701 13.A, do Quadro de
E'eesoal do Hospital dos Servidores
do Estado .
Ar,;, 2.° Fica igualmente excluída
do regime de disponibilidade. em que
foi colocada pela Portaria citada. a
servidora Elisa Fernandes de Souza,
ocupante do cargo a que se refere o
artlgc anterior.
A:-t 3.° Ficam sem efeito os aproveitamentos de Elisa Fernandes de
Souza. Estela de Gusmão Gama e
Lêda Corrêa Garcia do Nascimento. as
duas primeiras no cargo de Auxiliar
de Enfermagem. Código P .1701.13 .A,
e ~ última no de Escrevente-Datilógrafo Código AF. 204.7. do QuaJro
de Pessoal - Parte Permanente do
Mín-stério da Marinha. constantes do
Derreto n.v 68.679, de 25 de maio de
1071, publicado no Diário Oficial de
26 seguinte.
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Art. 4.° :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogaoas as disposições em contrário,
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMTLIO G. MÉDICI
Aàalberto de Barros Nunes
iauo Barata

DECRETO N." 69.868 - DE 30
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública,
para
fins de
constituição de eeroíaão,
[aixa de terra tiestituuiaa à passaçern de linha de transmissão entre
as sedes dos municípios de Fazenda Nova e Nóvo Brasil, no Estad.o
de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o artigo 81. item lU. da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c. do Código de Águas 1'egulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Ar t . 1.0 Ficam declaradas de utthdade pUblica para fins de constituição de servidão admínlstratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 .seís) metros de largura.
tendo
cume eixo' a linha de transmissão aser estabelecida entre as sedes dos
mencípíos de Fazenda Nova e Nôvo
Br"...:::il no Estado de Goiás. cujo projeto f' planta de sttuação foram aprova-cs por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
TI.O 702.395-71.
Art 2.° Fica autorizada a õent-aís
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admíntstrative nas referidas áreas de terra,
nc forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão rerertc;a no artigo 1.0.
Art 3.° Fica reconhecida a conveniência da consti tuição de servidão
administrativa
necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
oe (l o fim indicado. a qual comprecnde o direito atribuído à emprêsa
con-esslonária de praticar todos os
atos de construção, operação e rnanutençác da
mencionada
linha de
transmissão e de linhas telegráficas
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ou telefônicas auxiliares, bem como
[1l~5 possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o a-esse à área da servidão através
do prédio serviente desde que não
na.ta outra via praticável.
§ i. o Os proprietários das áreas de
torra atingidas pelo ônus, limitarão
o 11,<.;( e gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência da ser';-.l1l)(' abstendo-se, em consequêncta
da prática. dentro das mesmas
de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos Incluídos. entre êles.
os ÇlE erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
2.' A Centrais Elétricas de Goiás
S. 1\ poderá promover em Juízo. as
rr-e-cncas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter lirgente utilizando o processo iudíctat
es.cauelecído no Decreto-lei n,O 3,365.
de 21 de junho de 1941. com as -moõtncacões introduzidas através a Lei
nO? 786. de 21 de maio de 1956.
,ô,.rt 4,° ~ste Decreto entrará E''U
vigor na data da sua publicação. revosadas as disposições em contrário.
Bcasüta, 30 de dezembro de 1971;
15(1" da Independência e 83° da
'República.
ê

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 69 869 -

DE 30 DE

DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão,
uma faixa de terra destinada à
passagem de linho de transmissão
entre os Estados de Pernambuco e
da Paraíba.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no ""f~lg')
151. letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851.
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art . 1° Ficam declaradas de .rtütdade pública, para fins de constltrução de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
100 (cem) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação
de Angelim. município de -nesmo
nome, no Estado de Pernambuco, e

a subestação de Campina Grande,
município de mesmo nome, no Estado da Paraíba, cujo projeto e planta
de situação n" 10.543 foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no processo l\IIME
n- 705.375-71.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Franctscc
a promover a constituição de .erv>
dão administrativa
nas referrdas
áreas de terra. na forma da legislação vigente, onde tal se fizer :1eCt~;;
sário. para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo iArt. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servt.Iàc
administrativa necessária em favor
da Companhia Hidro Elétrtca do São
Francisco, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atrrb-nuo
à emprêsa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada moa
de transmissão e de Imnas telegraficas ou telefônicas auxiliares, cem
como suas possíveis alterações oU reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através do prédio serviente, tcsae
que não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas âe
terra atingidas pelo ônus ímutaráo
o uso e gôzo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se. em consequêncta,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem uU
causem danos, Inchndoe, entre êle~, os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia. Hidro Elétrrca
do Bâo Francisco poderá promover,
em Juizo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa de caráter urgente utchzando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduz'>
uas através da Lei ne 2. 786, de 21 de
maio de 1956.
Art.. 4° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da SU<l publicação, revogadas as disposições em contrárto
Brasília. 30 de dezembro de 1971;
15eF"" da
Independência e 83° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 69.870 - DE 30
DEZEMBRO DE 1971

DE

Concede à ARMISA - Arditti Minérios S. A.. Comércio, Indústria e
Exportação o direito de lavrar minérío de manganês no município de
Licinio de Almeida, Estado da Bahia.

O presidente da República, usando
da atrfbuiçac que lhe confere o ar tigo 81, item H'I, da Constituição, cos
têrmos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de ]\'11neraçãoj , alterado pelo Decreto-lei n''
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. lo e'íca outorgada à ARMLSA
- Arditti Minérios S A. Comercio.
Indústria e Exportaçao concessão para lavrar minério de manganês em.
terrenos de sua propriedade, no .uear
denominado Fazenda Piedade, .üstnto de Tauape, municipio de Licíníc de Almeida, Estado da Bahia,
numa érea de cento e noventa e um
hectares dois aTes e noventa e sete
centíares (191,0297ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a novecentos e quarenta e
cinco metros (945m), no rumo verdadeiro de setenta e quatro graus nez
minutos noroeste (74°10'NW), do U' uzamento das estradas Tauape-Brejo
com a estrada para a Fazenda Piedade, e os lados a partir dêsse vértice
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: seiscentos e dez metros
(610m), norte (N); cento e oitenta
metros nanmr, este (E); oitocentos e
oitenta metros (880m). norte ~N);
trezentos e quarenta metros (340m).
oeste (W); cento e sessenta e sete
metros e cinquenta centímetros .; ...
(l67,50m). sul (S); quinhentos e q-rarenta metros (S40m). oeste (W); -cezen tos e setenta metros (370m), sul
(S); cem metros (lOOm), oeste (W);
trezentos e vinte e dois metros e oinquenta centímetros (322,SOm), <ul
(S); cento e trinta e dois metros e
cinquenta centímetros (132,SOm), J~S
te (W); cento e trinta e cinco metros
(l3Sm). sul (S); trezentos e quinze
metros e cínquenta centimetros
(31S,50mJ. oeste (W): cento e ctnquenta metros 050m), sul (SJ; .1U~
zentos e cínquenta metros
(250m),
oeste (W); seiscentos metros (600;n I,
sul (S); trezentos metros (300m), este (E); cento e vinte e cinco metros
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(12Sm). sul (S); duzentos e sessenta
este <E);
cento .., quinze metros (115m), 3 111
(SJ; trezentos e trinta e cinco metros (335m), este (E); trezentos e noventa metros (390m), norte ,N\;
trezentos e trinta e cinco metros
(335m), este (E); cento e cinco .netros (105m). norte (N); duzentos e
sessenta e três metros (263m), este
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 rio
Código de Mineração. além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n" 3 de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2 0 O concessionário fica .)Ol.":gado a recolher aos cofres públicos.
na forma da lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 ce 0 ...tubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Míneração ,
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

e cinco metros (265m),

Art. 50 A concessão de lavra terá
por título êste Decreto, que serâ
transcrito no livro C ~ Registro nos
Decretos de LaVTa. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 nsts decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 10.249-66).

Brasília, 30 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

A ntânio Dias Leite Júnior.
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DECRETO N." 69.871 -

DE 30 DE

DEZEMBRO DE 1971

Declara de utilidade pública,
para
fins de
constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linhas
de
tranemíseao, 1W Estado de GOiáS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a--.
tigo 81, item IH, da Constituição e
tende em vista o disposto no artigo
151 letra c) do Código de Aguas. regulamentado pelo Decreto n." 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta;
A:rt L" Ficam declaradas de utili<jade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (sers) metros de largura. tendo co:110 eixo as
linhas de transmissão

Israelândía - pâloândia, Ptloândla'r-cMessíanópolía e
Messianópolis

Motporá, no Estado de Goiás, tendo
sido os respectivos projetos e plantas de situação ns , 1-251. 1-252 e
1-e59 aprovados por ato do DiretorGP1's.i do Departamento Nacional ne
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME n.s 706.724-71,
!\rt 2." Fica autorizada a Centrais
Elétricas de, Goiás s. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
das linhas de transmissão referidas
no artígo 1.".
Art.. 3." Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás s. A.,
paar o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à emprêsa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação. e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou te-lefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o aC-éSSO à área da servidão através
do prédio serviente. desde que não
haja outra via praticável.
§ 1." Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão :J
uso e gôzo das mesmas ao que fôr
ccmpatfvel com a existência da servidão abstendo-se. em consequêncía,
da prática, dentro das mesmas de
quaisquer atos que embaracem ou

causem danos, incluidos, entre êles, os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte,
§ 2. '" A Centrais Elétricas de Goiás
S. A poderá promover em Juízo,
as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n. o 3 _365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela LE'l n.v 2,786, de 21 de maio de
.i956.

Art 4." nste Decreto entrará em
vlgor na data da sua publicação, revognr'as as disposições em contrárlo ,
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150 0 da Independência e 83" da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 69.872 -

DE 30 DE

DEZEMBRO DE 1971

Amplia a largura de faixa de terra
já declarada de utilidade pública,
poro fins de constituição de servidão administrativa,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c), do Código. de Aguas, reg .. namentado pelo Decreto n." 35.351,
de ) e de julho de 1954 decreta:
Art. lI> Fica ampliada de 40 (qua
renta) para 100 (cem) metros a lar
gura da faixa de terra necessária ao
esí.noelecimento da linha de transmtssâc da Companhia Hidro Elétrtca
do São Francisco, declarada de utilidade pública pelo Decreto n." 42.953.
de 31 de dezembro de 1957.
Art. 29 A ampliação referida no
artigo anterior compreende aquela
coos.tante da planta de situação número 9.755, aprovada por ato do Díreter-Geral: do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no
processo MME 706.032-71.
Art, 39 ~te Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogacas as disposições em contrárto .
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150~
da Independência e 830) da
República.
EMILIO G,

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO

N." 69.873 DE
DEZEMBRO DE 1971

30

DE

Retustrioui cargos, com os respectsoos
ocupantes, do Quadro de Pessoal
do Superintendência do Desenvolcimento do Nordeste
para o do
Mmistério da
Aeronáutica, e dá
outras providências.

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

tigo 81, item IIl, da Constituição e
tende em vista o disposto no artrgo
99, § 2'?, do Decreto-lei nv 200, de
25 r1{' fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1.0 Ficam redistrfbuídos. com
os respectivos ocupantes, para o Quadro ae Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Aeronáutica os
seguintes cargos integrantes de igual
Quarlro da Superintendência do De":
senvolvímento do Nordeste (BUDENE) do Ministério do Interíor, mantido o regime jurídico dos servíoorcs:
a) 1 (um) cargo de Servente, códi~'(
GL.I04.5 ocupado por David
Lima Santiago.
b' 2 (dois l cargos de Auxiliar de
Portaria. código GL. 303.7. A. ocupado
por João Siqueira Campos e Luiz Gornes de Araujo.
o) 1 (um) cargo de Motorista, código CT. 401.8. A, ocupado por Edson
Domingos Pereira Díno .
Arl' 2." O disposto neste ato não
homoroga situação que. em virtuda de
slnrücâncta, inquérito adminístratrvc
ou revisão de enquadramento. venha
a se:' considerada nula, ilegal
-iu
contraria a normas administrativas

r t.. 5.° :f:ste Decreto entrará em
vig-or na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971:
15W da Independência e 83° da
República.
õ

EMILIO

DECRETO

4.C OS ocupantes dos cargos
c-e redístrlbuídos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que
o orçamento do Ministério da Aeronáutica consigne os recursos necessar-o, ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto
neste ato.

N"

69.874 - DE 30
1971

DE

DEZEMBRO DE

Revoga o Decreto n° 8.733, de 17 de
maio de 1911, que concedeu à ~m
prêsa B r a z i l. a n tron And steel
Company autorização para tuneionar na República Fetieratina do
Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o [;I.c h

-

go 81, item IIl,

da constttuícao, e
tendo em vista o disposto no oeereto-lei n- 2.627. de 26 de setembro de
1940. e o que consta do processo 'Y.IIC17.426-70, decreta:
Art. 1° Fica revogado o Decreto
n- 8.73::3, de 17 de maio de 1911, que
concedeu à emprêsa Brazilian Iron
And Steel Company autorização para
funcionar no Brasil, e cassada a respectiva Car.ta.
Art. 2" :f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 83' da
República.
EMÍUO G

Art. 3," O órgão de pessoal da Bu-

Art

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

vigentes.

permtendêncía do
Desenvolvimento
do Nordeste remeterá ao do Ministério da Aeronáutica. no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da vigência
dêste Decreto. os assentamentos runcíonaís dos servidores
mencionados
no artigo 1.".

G.

J. Araripe Macêdo

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N.o 69.875 - DE 30
DEZEM"ERO DE 1971

DE

Recustriõui; com a respectiva OCup2nte cargo do Ministério da Açricuttura para o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal. e dá
outras providências.

o

Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o artígc 81. item lII, da Constituição, e
tende em vista o disposto no artigo

da";
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99, § 2.", do Decreto-lei n.s 200, de
25 oc fevereiro de 1967, decreta:

Ar-t. L" Fica redístrfbuído com a
respectiva
ocupante. um cargo de
Oficial de Admínlstração,
AF . 201.12. A.
ocupado por

Código
Maria

AParecida Castanõn Camacho, integrante do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente, do Ministério da
Agricultura para idênticos Quadro e
Parte do Instituto Brasileiro de Desenvo'vtmento Florestal, mantido o
regime jurídico da servidora.
art . 2.° A redistribuição de que
trata êste Decreto não homologa situaçâo que. em virtude de sindícáncía, inquérito administrativo ou rsvi.,
são de enquadramento, venha a ser
considerada nula. ilegal ou contrária
às normas administrativas em vigor .
Art 3.° A ocupante do cargo era
t edistribuido
continuará a percebe]"
se:J:: vencimentos e vantagens - p-"l10
Ministério da Agricultura até que o
crvarnento do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal consigne
os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprln.ento dêste ato.
Art. 4Q O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura remeterá ao
do Jnstí tuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, no prazo de 30
(tr1rtf!) dias, a contar da publicação
âêstc Decreto, os assentamentos funcicns.ts da servidora mencionada no
artigo 1Q•
Art. 5.° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150 0 rta Independência e 83° da
República.
EMÍLLO G. MÉDICI

L

F. Cirne Lima

DECRETO N° 69.876 -

DE 30 DE

DEZEMBRO DE 1971

Exclui cargo do
retacioruumento de
desnecessidade e aproveita servidor
em dtsponibilidade do Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

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

em vista o que consta do Processo
nv 6.209-71, do Departamento õdmínistratívo do Pessoal Civil. decreta:
Art. 1° Fica excluído do relacionamento cons tan te do Anexo I da
Portaria Ministerial n- 3.220, de 2:) de
abril de 1969. do Ministério do Trabalho e Previdência Bocial.Lpuuucada no DUiT20 Oficial de 30 seguinte
um cargo de Inspetor de Trabalho,
Código P-2 .104 .17
do oua.rro de
Pessoal do Ministério do Tra narno e
Previdência Social. considerado desnecessário com fundamen to no Decreto-lei n" 489. de 4 de março co
1969, e consoante o disposto no artigo
1°, § 2c • do Decreto n" 64.394, 'de 23
de abril de 1969.
Art. 2° Fica aproveitado no cargo a que se refere o artigo anterior
Luiz de Oliveira, colocado em disponibilidade pela Portaria ali mencionada.
Art. 3° ~ste Decreto entrará em
vigor na data da sua
publicação,
revogadas as dísposlçóes em centrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150,° da Independência e sa- da.
República.
EMÍLIO G.
Jú~io

MÉDICI

Barata

Decreto nv 69,877 ainda não foi publicado no Diário Ojicial.
DECRETO N° 69.878 -

DE 30 DE

DEZEMBRO DE 1971

Exclui cargos do Ministério do Trabalho e Previdência Social do regime de disponibilidade e aproveita
serozdores que indica.

o Presidente da República, usando
das atribuições que Ihe confere o
art. 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 5,187, de 1971, do Departamento Administrativo
do
Pessoal
Civil decreta:
Art. 1° Ficam excluídos dos relacionamentos constantes dos Anexos 1
das Portarias nos 3.220 e 3.338, de
29 de abril e 30 de junho de :<969.
respectivamente, do Ministro do Trabalho e Previdência Bocal, pubucadas nos Díúrics O tíeune de 12 de

Aros DO PODER EXECUTIVO

maio e 14 de julho ce 1969, 03 se~
guintes cargos do Quadro de Peasoaa
daquela Secretaria de
Estado. que
foram
considerados
desnecessários
nos têrmos do disposto no artigo 1°,
§ 2c , do Decreto-Ieí n'' 489, de 4 de
março de 1969:
1 (um) cargo de Inspetor do Trabalho, código P-2.104.17
1 (um) cargo de Escriturário. código AF-202.8-A;
1 (um) cargo de Auxiliar de Enfermagem, código P-l. 701. 13-A;
Art. 2° Ficam
aproveitados, nos
cargos a que se refere o artigo anterior, os seguintes servidores, colocados em dísponíbilidade pelas Portarias ali mencionadas:
a)
Augusto Calheiros Cruz, matrícula
n'' 1.192.035,
Inspetor do
Trabalho, código P-2.104.17;
b) Mauva
Lacerda,
matrícula ,-n'' 1.199.528, Escriturário, código ...
AF-202.8-A;
C) Jovelína Pires dos Santos, matrícula ns 2.247.991, Auxiliar de
Enfermagem, código P-1. 701.13-A.
Art. 3° ~ste Decreto entrara em
vigor na data da sua
publícaçâo,
revogadas as disposições em centrárlo .
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 69.879 - DE 30
DEZEMBRO DE 1971

<lE

Retifica os Decretos nQs 57.645, de
20 de janeiro de 1966, 65.602, ie 22
de outubro de 1969 e 67.880, de 18
de dezembro de 1970, que trat'1om
de inclusão e redistribuição de servidores do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

O Presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I'H, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificado na forma.
abaixo o Decreto n« 57.645, de 20 de
janeiro de 1966, que dispõe sõbre in-

é05

clusâc em órgãos da admínistração
direta e indireta de servidores da
Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (NOVACAP) .
Onde se lê:
"XV - Ministério do Trabalho e
Previdência Social
Quadro de Pessoal - Parte sspecial
Trabalhador - Nível 1
Raimundo Domingos de Souza"
Leia-se:
"XV - Ministério do Trabalho e
Previdência Social
Quadro de Pessoal - Parte Especial
Trabalhador - Nível 1
Raimundo Domingos de Alencar
Filho"
Art. 2° Fica retificado na torma
abaixo o Decreto n° 65.602, de 12 ce
outubro de 1969, que dispõe sôbre redistribuição de servidores do :xti..rto
Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS.
Onde se lê:
"Departamento Nacional de Esti'adas de Rodagem
Quadro de Pessoal - Parte Espc-

cíal
Armazenlsta - AF-102.8.A
Durval Ferreira"

Leia-se:
"Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Quadro de Pessoa.l "- Parte 'special
Armazenísta - AF-102.8.A
Durval Pereira"
Art. 39 Fica retificado na forma
abaixo o Decreto n" 67.880, de 18 oe
dezembro de 1970. que redistrmui
cargo, com a respectiva ocupante, para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, e dá outras providências:
Onde se lê:
"1 (um) cargo de Armazenlsta, 0Ódigo AF~102.10.B, ocupado por SuTamita Pinheiro Câmara de Queiroz".
Leia-se:
"1 (um) cargo de Escriturário, Codigo AF-202.10. B, ocupado por "Sulamita Pinheiro Câmara de Queiroz".
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Art. 4° zste Decreto entrará em vigor na data da publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 83" da
Re-pública.
EMíLIO G. MÉDICI
M ário David A ndreazza
.1úlio Barata
ueCRETO NÇI 69.880 - DE 31
DEZEMBRú DE 1971

DE

Declara de, utilidade pública, para
fins de desapropriação, terrenos situados na cidade de JoinvilZe, Estado de Santa Catarina, necessários
à instalação de estação central de
telex e de comutação teietõmca

automática e serviços afins, se-

queta cidade, integrantes do Sxstema Nacional de 'J.'elecomU1'/.Zca--

ções.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constttuiçâo e

tendo em vista o disposto nos artigos

59, letra "h", e 69 do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, de-

creta:
Art. 19 São declarados de utilidade
pública, para fins de desaprcpriaçâo,
os imóveis abaixo discriminados, SItuados na cidade de J oin vílle, Estado
de Santa Catarina, necessários à instalação da estação central de telex e
de comutação telefônica automática e
serviços afins, qaquela cidade, integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações.
I - Terreno, sem benfeitorias, com
área de 1.020,80 metros quadrados, de
propriedade de Max Carlos Colín, razendo frente a Leste com 29,00 metros na Rua do Príncipe e frente a
Norte com 35,20 metros na Rua Luiz
Niemeyer; pelo lado Sul, mede 35,20
metros, limitando-se com terreno de
João Díetrlch OU seus sucessores e, a
Oeste, na extensão de 29,00 metros,
confronta-se com terras de Adolar
Max Koehntopp,
II - Terreno, sem benfeitorias, medindo 916,40 metros quadrados, de
propriedade de Adolar Max Koehntopp, parte do seu terreno com área
total de 2. 172,50 metros quadrados,
fazendo frente, ao Norte, com 31,60
metros na Rua Luiz Niemeyer; ao

EXECU'rIVO

Sul, medindo 31,60 metros, confrontase com o restante da propriedade da
qual faz parte; a Leste, na extensão
de 29,00 metros, confronta-se com
terras de Max Carlos Colin: a Oeste,
confronta-se, Igualmente, com 29,00
metros, com terras de Hermes Macedo S.A. ou sucessores.
Art. 29 Fica a Emprêsa Brasileira
de Telecomunicações - EMBRATEL
- autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios, a desapropriação dos
referidos terrenos.
Art. 39 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é declarada
de caráter' urgente, nus termos do
artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365: de
21 de junho de 1941, com redação
dada pela Lei nc 2.786, de 21 de maío
de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4° f::ste Decreto entra rá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra.silia, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 69.881 -

DE 31 DE

DEZpYIBRo DE 1971
Dnrlara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóvel situado na cidaàe de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul, necessário à
instalação de Central de Telex e de
outros equípamentos indispensáveis
ao Sistema Nacional de Telecomú-

mccções.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere tJ artigo 81, item UI, da Constítutcâo e
tendo em vista o disposto nos artigos
59, letra "h", e 69 do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o imóvel constituido por prédio de
alvenaria, próprio para comércio, com
uma porta larga e quatro vitrinas de
frente a Leste, situado na Rua Quinze de Novembro, nv 657, edificado em
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'terreno próprio que mede 12,20 metros'
-de frente para a dita rua, por 44.50
metros, mais ou menos, de frente a
fundos, confrontando, 3. Oeste, com
.a propriedade do Dr , Edmundo. Gastal Júnior, ao sul, com a propriedade
da Companhia Telefônica Melhoramenta e Resistência e, ao Norte,::'om
.a propriedade de Ligia Sampaio Prado
Lopes, na cidade de Pelotas. Estado do
Rio Grande do sul, de propriedade
de Hugo Poetsch, necessário à instruaçâo da Central de
Telex daquela cidade e de outros equipamentos mdtspensáveis ao Sistema Nacional de
Telecomunicações.
Art. 29

Fica a Empresa Brasileira
EMBRATEL
- autorizada a promover, na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios, a desapropriação do
referido imóvel.
Art. 39 A desapropriação a que- se
'retere o presente decreto é declarada
de caráter urgente, nos têrmos io
artigo 15 do Decreto-lei nv .3 .365. de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata untssão de posse.
de Telecomunicações -

Art. 4 0 este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO NÇl 69.882 - DE 31
DEZEMBRO DE 1971

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóvel situado em Goiânia, Estado de Goiás,
necessário à ampliação do serviço
Postal da Diretoria Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos naquele EstaàO.
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um imóvel situado na zona residencial
de Goiânia, Estado de Goiás, Setor
Central, na Avenida Tocantins! lote
nv 7, constituído de um barracão de
construção rústica e uma área de
terreno de 596,24m2 (quinhentos e novento e seis metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados),
de propriedade de Sebastião Oscar de
Castro, necessário à ampliação do
Serviço Postal da. Diretoria Regional
da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos naquele Estado.
Art. 29 O imóvel a que se refere
êste decreto encontra-se registrado
sob o n" 12.'027, na fôlha 71 de livro
3-J de Transcrição das Transmissões
vertfícadas no dia 11 de novembro de
1944, no Cartório da 3l;1 Zona Imobiliária da Comarca de Goiânia, Estado
de Goiás.
Art. 39 Fica a Emprêsa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT autorizada a promover, com seus recursos próprios, a desapropriação do
referido imóvel, na forma da legislação vigente.
Art. 49 Nos têrmos do artigo 15 do
Decreto-lei nv 3 .365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786. de 21 de maio de 1956. a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata ímissão de posse.
Art. 5° 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Hygtno C. Corsetti

DECRETO NQ 69.883 - DE 31
DEZEl'vl:BRO DE 1971

DE

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constrtuícào e
tendo em vista o disposto nos artigos
51?, letra "h", e 61? do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:

Declara de utilid.ad.e públzca,
para
fins de desapropriação, terrenos sL
tuados na cidade de t.cmüruui, Estado do Parcnà. destinados j; construção de central de tetex f' instalação de equipamentos indispensáveis à execução do :;istema Nadonal de Telecomunicações

Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Art.

o
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81 inciso TIl, da Constltutcâo. e tend~ em vista o disposto no artigo 59,
letra "h". e 69, do DeC1'8tD-Le. nv
3.3BS. (I" 21 de junho de 1941, de-

creta:

Art. 11) São declarados d;! utilídaua
pública. para fins dei~,)a{)rOpri.aç3ú,

os imóveis a seguir dtscrromados. destinados à construção de central de
telex e à instalação 1e G,J1.;1!,.cl·012llvuS
indispensáveis à execuçãn do Sistema Nacíonal de Telecomumcaçõea:
I - Lote no 6 da quadra nv 67. com
área de 581,25- metros quadrados de
propriedade de Taufik I'auil. medíndo 15,00 metros a Este. de "frente nara

a Rua Professor João Cândido; ao
sul, 38,75 metros. em oonfrontaçâo
com o lote nc 7; a Oeste 15.00 me-

tros, com o lote nc 8;

~,

ao Norte,

38,75 metros, com o lote TI' 5.
II - Lote nc 7 da quadra no 67,
com área de 581,2'5 -netros quadra-"
dos, de propriedade de Pedro Lot,
com uma casa de madeira construída, medindo 38,75 metro-r ao Norte,
em confrontação com o lote no 6; a
Este, 15,00 metros, de frente cara a
Rua Professor João Cândido: ao Sul.
38,75 metros, de frente para a Rua
Pará, e, a oeste, 15,00 metros, em
confrontação com o lote nv ".
Art. 2(> Fica a Emprêsa Brasileira
de Telecomunicações ~ l!:MBRATEL
- autorizada a promover. na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios. as desaprcnnações dos
referidos imóveis.
Art. 39 As desapropriações a que Se
refere o presente Decreto são declaradas de caráter urgente, nos têrmos
do Artigo 15 do Decreto-Lei ,n9
3.365-41, com a redaçã-o dada pela
Lei nv 2.786. de 21 de maio de 1956,
para efeito de Imediata imissão de
posse.
Art. 49 :l1:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e
83? da
República.

DECRETO N9 69.884 - DE 31
DEZEM:BRQ DE 1971

DE:

Inclui cargo na Parte Especial doQuadro de Pessoal do Mznistério da
Educação e Cultura e dá outras proo.oénoías,

o presidente da Repúblíca usando
da atribuiçã-o que lhe confere o ar.,
tigç 81,· item III, da Consvítu.ção e
tendo em vista o que consta '10 Processo nv 5.614, de 1971. do Departamento Administrativo do Pessoal Cív., e em cumprimento a acórdão do
Tribunal Federal de Recursos 'la Apelação Cível nv 18.119 - Guanabara,
decreta:
Art. 19 Fica incluída, na Parte Especial do Quadro de Pessoal do Mínístért., da Educação e cut-u-a um
cargo de Documentarrsta, código EC-3ü2.17, para atender D,O enquadramento de Fábio Mello Ereixíeu'o,
amparado pela Lei nv 3,967 de 5 deoutubro de 1961.
Art. 29 Fica reclassificado 110 nível 19-A, o cargo referido no artigo
1Q dêste Decreto, a partir de 29 de
junho de 1964, com vigência ünanceíra a oontar de 1 de 'unho de 1964.
Art. 39 O disposto nest8 Decreto
não homologa situação que em virtude de sindicância, 'nquértto administrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal OU contrária às normas admí.,
nístratdvas aplicáveis à espécte .
Art. 49 O órgão de pessoal do Mínístério da Educação e Cultura expedirá o titulo ao servidor abrangido
por êste Decreto.
Art. 59 As despesas decorrentes da
execução dêste Decreto correrão
à
conta dos recursos
orçamentártcs
próprios do Mínístérío da Educação
e cultura.
Art. 69 nste Decreto entrará em vi;
gor na data de sua pucl.cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e
839 da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

EMÍLIO G.

Hygino C.

corsetü

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI
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DECRETO N9 69.885
DEZEMBRO DE

- DE 31
1971

DE

Dispõe sôbre a incorporação dos direitos de lavra ao Ativo das emprésas de mineração e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item II!, da Constituição, decreta;
Art. 19 As empresas de mineração
registrarão em sua contabilidade os
direitos de lavra.
§ 19 O valor original. a eventual
reavaliação e a correção monetária
dos direitos de lavra constarão díscrímínadamente do Ativo Imobilizado
§ 29 A dísertmínacãc estabelecida
no parágrafo anterior será observada em tôda divulgação de balanço.
§ 39 Para os efeitos dêste necreco.:
consideram-se valor original dos direitos de lavra as importâncias díspendidas na obtenção dêsses direitos,
principalmente as consignadas em relatório de pesquisa aprovado pelo De-

partamento Nacional da Produção
Mineral _ DNPM, ou o seu custo de
aquisição.
§ 49 O valor original de que trata
o parágrafo anterior, já apropriado
ou amortizado nos resultados, total
ou parcialmente, figurará respectivamente no Ativo pelo valor símooucc
equivalente à unidade monetária ou
pelo seu valor residual.
Art. 29 A infração ao disposto neste Decreto sujeitará a emprêsa infratora à multa no valor máximo estipulado no art. 64 do Código de MIneração (Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967).
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díaposíções em contrarto,
Brasilia, 31 de dezembro de 197L
1509 da Independência e 839 da
República.
EJ."VlÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior.

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I -

Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante-

riores, foram publicados no "Díárío Oficial" até o último dia do
trimestre ao qual corresponder o volume

11 - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores
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DECRETO N° 69.218 SETEMBRO

DE

17

DE

DE 1971

Declara de utüiâaâe pública, para
fins de constituição de .cr oaao,
~lma faixa
de terra âestínaãà à
passagem de Linha de Transmissão no Estado de Goiás.

Situadas nas Coordenadas aproximadas de 10939'8 e S0939'W; .•.
Leia-se:
... Situadas nas Coordenadas aproximadas de 10930'8 e SOQ30'W; ...
C')

Retificação

Na publicação feita no DiáriO Oficial de 20 de setembro de lWIl, na pá-

gma 'l.586, 1::t coluna, no artigo 39, onde se lê:

DECRETO N.' 69..279 SETEThIBRO DE 1971

Art. 3° .. ' Haja (Ilegível) praticá-

Leia-se:
Art. 39 .. ' Haja outra via praticável ,
§ 1"
§ 2°

De Goiás

S. A.

poderá

promover ." conatítuíçâo da servidão administrativa ... Decreto - lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, ...
DECRETO NI? 69. 2'Ô3 -

DE

22

DE

SETEJ\oIBRO DE 1971

Cria o Parque Indígena do .1raquaia
entre os Estados de Goiás e Mato
Grosso, estabelecendo os seus limites.
Retificação

Na publicação feita no DZário Oticuü de 24 de setembro de 1971, na página 7._767. 31). coluna, no artigo av, onde se lê:

23

DJI:

Aprova as eepeciticações para a Paaromeação, ClaSSificação e Comercioueaçóo Interna para o scrso
Grasutero,
rcetitieaçãc

vel.
S 1"
§ 29
De (Ilegível) S.A. poderá (Ilegível) ...
constrtuíçào da (Ilegível) ... Decreto-lei número (Ilegível), de 21 de
junho de 1941, ...

DE

Na pubücação feita no Diário Ofi~
ciac de 24 de setemnro de 1971, nas
especificaçôes anexa ao Decreto, na
pág . '7.773, 3t.\ coluna, no artigo 7°,
onde se re.
. .presenÇa de ínsentos vivos...
Leia-se:
, .. presença de insetos vivos,
No artigo H"'. onde se lê:
, .facullatívamente, ...
Leia-se:
, .faculta tívamente, ...
DECRETO N° 69.289 - DE 27
SETEMBRO DE 1971

DE

Apr01.:a o -eçnuamenu, da Diretoria
Geral de Economia e Fmançae, do
Ministério do Exército.

Retüícacâo
Na publicação teit.a no Diário Oficial de 28 de setembro de HI71, na P
pág.,

4~

coluna, no

artigo

~6,

Onde se lê:
1) Realizar (ilegível) core a finalidade de ülegrvej) e reajustar normas
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sôbre nejamento admíntstratdvc e
programação financeira;
Leia-se:
1) Realizar estudos com a finalidade de etaborar e reajustar normas sôbre pfanejamentc admíntstratdvo e
programação fínanceíra ;
Na pág . 7. 834, 3~ coluna, no artigo
~3,

ExEcUTIVO

gtna 7.843, na relação anexa ao Deereto,
Onde se lê:
B cargos em comissao e funções
gratdücadas dos órgãos executivos regíonaíe
1 -

Onde se Ie:

Leia-se:

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

2) Submeter à
tor-Geral. ..
Leia-se'

(Ilegível) do Dire-

a-F

Secretário

cargos em comissão e Iunçóes

B,

gratancadas dos órgãos executivos re.,

gtonaía

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

2) Submeter à constderaçâo do Diretor-Gerat , ..
No artigo 26,
Onde se lê:

... independente de pronunciamento...
Leia-se:
" .muepende de pronunciamento...
DECRETü N9

69.~91

SETEMBRO DE

Reâistríoui,

com

-

DE

27 DE

1971

os

Retijicação

Na pubncacao feita no Diário 01icial de 28 de setembro de 1971, na
pàg . ri. 830 :l~' cciuna, na ementa,
Onde se lê:
Extinto Serviço de Navegaão
da Amazõma .•.

Leia-se:
" . Extinto Serviço de Navegação da
Amazônia ...
N9 69.296 - DE 27 DE
1971

SETEMBRO DE

Dtsj-oe sôbre os cargos em cosusscc
e Junções gratificadas do Departavncntc Nacional de Bstrcuias de Flodsiçem, e dá outras in ouuiéncia»
Retificação

Na. publicação feita no Diário Oti.~
rir 28 de setembro de 1971, na pa-

ciQ,~

H-F

Secretário

Na página 7.844, na relação anexa
ao Decreto. onde se lê:
Ci cargos em comissão e Iuncôes
grutificadas <artigos 12 e 13 do Decreto nv 68.423, de 25 de março de
h'7lj

2
8
8

respectivos

ocupantes, r.'ara o Quadro de Pessoal - Porte Especzal - ao Mznisuno aa Munllha, cargos -mtmia1
do extuürv Sernco de NQ~ie
gaçáo da Ama~ôwa c de Aarmmstraça0 ao Põrzo co Para 6 da outras provzaéncias.

D.~CRETO

11 -

Assistente
Chefe de Serviço
Chefe de Serviço

.
.
.

l-F
i-F
';l-F'

Leia-se:
C) cargos em comissão e funções
grutrücadas (artigos 12 e 13 do Decretc nv 68.423, de 25 de março de
1971)

2
8
3

Assistente
.
Chefe de Serviço
.
Chefe de Serviço '"

l-F
;-F

2-F

DECRETO N° 69.304 - DE 30 DE
SETEMBRO DE 1971
Transforma a Dimstio do Pessoal tio
Departamento de Aamnmetroçôo do
Ministério dos Transportes em Departamento do Pessoal, cria o Centro de Processamento de Dados, e
dá outras providências.

O Prestóente da República, no uso
da atrrbu'çâo que Ib., confere o art.igo 81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 1°. A Dívlsâo d.CJ Pessoal do
Departamento de Admtn.r.tração do
Ministério dos 'I'rausport.es fica tr-ensformada em .Departamento do Pessoal, diretamente subordinado ao Ministro de Estado.

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

Parágrafo único. ú supervisão admíníatratrva do Departamento do
Pessoal poderá ser delegada ao Secretário-Geral do Ministério.
Art. 2°. Ao Departamento do Pessoal, órgâDsetorial do Sistema de
Pessoal Oivfl da Administraçâo Federal, ínstttuldc pelo Decreto nume1'0 67.326, de 5 de outubro de 1970,
compete as attvidades de gestão, execução e de pesquisa de assuntos relacionados com a admtnistraçâo de pessoal, na área do Ministério dos Transportes, 'especialmente com as ligadas a:
I - Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos
II - Recrutamento e Seleção
III - Cadastro e Lotação
IV - Aperfeiçoamento
V - Legislação do Pessoal
Art. 3°. O Departamento do Pessoal
terá a seguinte estrutura:
1. Divisão de Coordenação e Legislaçao
2. Divisão de Execução
3. Serviço de Assistência MédICOSocial
4. Serviço de Contrôle e Execução
Financeira
5. Serviço de Admínistraçao.
Parágrafo único. O Diretor-Geral
do Departamento do Pessoal dísnorá
de 1 (um) Secretário, Assessores e
Auxiliares, e os demais dirigentes poderão dispor de 1 (um) Secretario,
cada um, e de Assistentes, na forma
que rõr estabelecida no Regimento
Interno.
Art. 4°. O Regimento Interno do
Departamento do Pessoal será barxa .
do pelo Ministro de Estado, na for-
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ma da legislação em vigor, o qual
preverà:
1 - no âmbito das atribuições da
Drvtsao de Coordenação e Legtslaçâo,
o estudo, orír.ntaçâo e desempenho
das atividades relacionadas com 18gfstaçâo de pessoal; ciassrrtcação e
retrtbuíçãc de cargos e empregos; r?crutamento, seleção e aperfeiçoamento; e
H - na esfera das atribuições da
Divisao 1(. Execução, o exercício das
atividades concernentes a cadastro e
lotação; joovtmento e vacância: pagamento de pessoal.
Parágrafo único. Enquanto não fÓI
baixado o Regimento Interno, permanecerá em vigor, no que couber, o
atual Regimento do Departamento de
Acmimstração, na parte referente a
Divisão de Pessoal.
Art. 5°. Fica criado, no Ministério
dos Transportes, o Centro de Processamento de Dados, que integrará, provisórtamente, a estrutura do Departan.ento de Administração.
Art. 6°. Ficam transformados e teclassificados, no Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Mímsterro
dos Transportes, os cargos em comissão e funções grattticcdas constantes
do anexo ao presente Decreto.
Art. 7°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de setembro' de 1971;
1509 da Independência e 83Ç da
Repúbl1ca.
EMiLIO G. MÉDICI

Mano Dama A rulreazzà
João Paulo dos Reis Velloso
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nv 69.701, de 7-12-71).
Secretaria Geral. (Decreto número 69.728, de 10-12-71).

<$

Planejamento e Coordenação Geral

CODEHRAS.

de 18-11-71).

-

(Decreto nc 69.555,

Diversos órgãos. (Decreto número 69'.8'C:7, de 20-12-71).
Diversos órgãos. (Decreto número 89.836, de 27-12-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto no 69.383, de 19-10-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nc 69.402, de 21-10-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nc €9.647, de 2-12-71).
Encargos Gerais da União. ,(Deereto nv 69.673, de 3-12-71).
Encargos Gerais da União. (Decreta nv 69.729, de 10-1'2-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nv 69.730, de 10-12-71).

Encargos Gerais da União. (Decreto no 69.748, de 10-12-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nv 69.7'59, de 10-12-71).
Encargos Gerais da União. (D&ereto no 69.761, de 10-12-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nv 69.766, de 10-12-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nc 69.3(}5" de 2'C,-1'2-71).
Encargos Gerais da União. (Decreto nv 69"806, de 20-12-71).
Encargos Financeiros da União.
(Decreto nc 69.404, de 21-1(}-71).
Encargos Financeiros da União.
(Decreto nv 69.753, de 10-12-'11).
Encargos Financeiros da União.
(Decreto no 6,9.83'8, de 27-12-71).
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas. (Decreto nv 69.307,
de 4-10-,?1).
Secretaria Geral. (Decreto nú-

<$

-

Tribunal de Contas. (Decreto número 69-.485, de 5-11-71).
Poder Legislativo

Senado Federal. (Decreto nc 69.63'1',
de 2-12-71).

<$

Presidência da República

-

Agência Naclonal . (Decreto número 69.340, de 7-10..:.71).
- Agência Nacional. (Decreto número 69.422, de 26-10-71).
-- Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes das Fôrças Armadas. (Deereto nv 69.628, de 30-11-71).
- Conselho de Segurança Nacíonal .
(Decreto nv 69.629, de 30-11-71).

-

Consultoria Gera-l da República.
Decreto nv 69.333, de 7-10-71).
- ' DASP. (Decreto nc B9.513, de 8
de novembro de 1971).
- Entidade Supervisionada. (Decrete
nv ,59.'747, de 10-12-71).
- Estado Maior das Fôrças Armadas. (Decreto no 69.478, de 5 de
novembro de 1971).
- Gabinete da Presidência. (Decreto nc 69.512, de 8-11-71).
- Gabinete da Vice-Presidência (Decreto no 69.424, de 26-10-71):
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Servico Nacional de Informações.
(Decreto nc 69.337, de 7-10-71) .

-

-

RF'FSA.

(Decreto nl? 69.622, de

30-11-71) .

RFFSA. (Decreto no 69.7üO, de 7
de dezembro de 1971).
- Aquisição de imóveis. (Decreto
- Secretaria-Geral. (Decreto númeno 69.627, de 30-11-71).
ro 69.327, de 7-10-71).
- Refôrco de dotação. (Decreto nú- Secretaria-Geral. (Decreto númemero {[9.423, de 26-10-71).
ro 69.328, de 7-10-71).
- Refôrço de dotação. (Decreto nú- secretaria-Geral. (Decreto númemero 69.427, de 26-10-71).
ro 69.343, de 8-10-71).
- Refôrço de dotações. (Decreto nú- Secretaria-Geral. (Decreto númemero' 69.566, de 18-11-71).
ro·ti9.'55'8, de 18-11-71).
- Refôrço de dotação. (Decreto nú- Secretaria-Geral. (Decreto númemero 69.7'62, de 10-12-71).
ro 69.655, de 2-12-71).
'
Secretaria-Geral. (Decreto núme% Saúde
ro 69.ti99, de 7-12-71).
- Campanhas de Saúde Pública. (De- Secretaria-Geral. (Decreto númecreto nv 69. '638, de 2-12-'71) .
ro 69.725, de 10-12-71).
- Diversas unidades. (Decreto nú- Secretaria-Geral. (Decreto númemero 69.588, de ,22-11-71).
ro 69.731, de 10-12-71).
- Diversas unidades. (Decreto nú- Secretaria-Geral. (Decreto númemero 69.-644, de 2-12-71).
ro 69.732, de l'Ü,-12-71).
- Secretaria Geral. (Decreto núme- Secretaria-Geral. (Decreto número 69.643, de 2-12-71).
ro 69.734, de 10-12-71).
- Secretarla-Geral . (Decreto númeSUNAMAM. (Decreto nv 69.733,
ro 69.736, de 10-12-71).

% Relações Exteriores

-

de 10-12-71).

-

<S-

Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública. (Decreto número 69.7'6'8, de 10-12-71).
Trabalho e Previdência Social

-

Diversas unidades. (Decreto número 69,>()48, de 2-12-71).
- Diversas Unidades. (Decreto número 69'.738, de 10-12-71).
~~ Divisão de Segurança e Informações. (Decrete nc 69.481, de 5 de
novembro de 1971).

%

-

-

Transportes

Diversas unidades - Retificação.
(Decreto nv 69.487, de 5-11-'71).
DNEF. (Decreto nc 69.'656, de 2
de dezembro de 1971).
DNER - Refôrço de dotações. (Decreto nc 69.326, de 7-10-71).
DNPVN. (Decreto nc 69.73'5, de H)
de dezembro de 1971).
Gabinete do Ministro. (Decreto
n' 69.364, de 14-10-71).

-

Gabinete do Ministro. (Decreto número 69.398, de 21-10-71).

D
DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL

- Regulamento dos Incentivos Fiscais - Alteracâo - Art. 23. (Decreto nv 69.319, de 6-10-71).
DIRETRIZES E BASES - Sistemática da Educacão Nacional. (Decreto nv 69.450,' de 1-11-71).

E
EDUGAÇAO - ver Ensino.
11Th1HAIXADAS - ver Relações Exteriores.
EJ\ll-=>RÉSTIMO - Café - FUNAGRI.
(Decreto nc $9.440, de 2'7-10-71).
- CePAI - Autorização para gestão. (Decreto nv 69.784, de 11 de
dezembro de 1971).
- DNPVN - Bco. Internacional de
Reconstrucão. (Decreto nv 69.325,
de 7-10-7Íl .

-

Material médico-hospitalar
Holanda e Alemanha. (Decreto número 69.47'6, de 5-11-71).
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ELÉTRICA
Centrais
Elétricas de Minas Gerais - Energia Hidráulica -

EXECUTIVO

"PODER

-

Centrais Elétricas do Espírito Santo - Concessão. (Decreto nc 69.387,

Canal de S. Si-

mão. (Decreto nc 69.388', de

outubro de 1971) .

zn de

-

Centrais Elétricas de Santa Catarina - Aproveitamento hidroelétrico. (Decreto nv 69. '5:59, de 22 de
novembro de 1971).

-

Centrais Elétricas de S. Paulo
Cessação de exploração. (Decrete

de 20-10-71).

-

-

nv 69.687, de 3-12-71).

-

Centrais Elétricas de Goiás ..-:... Li-

nha de transmissão -

Distrito Fc-

deral. (Decreto nv 69.473, de 5de
novembro de 1971).

-

Centrais Elétricas de Goiás -

nha de Transmissão Campo Alegre.
de 18-11-71).

-

Li-

Ipamerí a

Centrais Elétricas de

Goiás.

Aproveitamento hídráuhco -

-

-

(Decreto nv 69.548,

c-c-

Re-

vogaçâo - Campo Alegre. (Decreto nc 69.549, de 1&-11-71).

-

-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - N ôvo Brasil a Itapu'apuã. (Decreto no 69.571,
de 22-11-71).
Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Palmeiras a
Palminópolis . (Decreto nc 69.572,

29-12-71) .

-

-

de 22-11-71).

-

Centrais Elétricas de Goiás - linha de transmissão - Arenópolis e
bom j-ardim. (Decreto nv 6-9.573,
de 22-11-71).

-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Bom Jarclim a Aragarças , (Decreto no 69.574,

-

-

-

de 22-11-71).

-

Centrais Elétricas de Goiás - linha de transmissão
Jaraguá a
Ríanópolis . (Decreto nc 69.851, de

-

29-12-71) .

-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Iporá e Piranhas. (Decreto nv 69.852, de 29
de dezembro de 1971).
- Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Fazenda Nova a Nôvo Brasil. (Decreto número 69.688 de 30-12-71).
-

Centrais Elétricas de Goiás - Linha de transmissão - Israelândia
a Messlanópclís , (Decreto número 69.871, de 30-12-71).

Centrais Elétricas Fluminense Linha de transmissão - Campos.
(Decreto nv 69.570, de 22-11-71).
Companhia Brasileira de Alumínio - Aproveitamento hidráulico
S. Paulo. (Decreto nc 69.470,
de 5-11-71).
Companhia de Eletrrficaçâo Centro Norte do Ceará - Linha de
transmissão - Russas e Aracati.
(Decreto no ú9.477, de 5-11-71).
Companhia Elétrica Caíuá - Alimentadores - Presidente Prudente.
(Decreto no 69.47-2, de 5-11-71).
Comuanhía Eletricidade do Ceará
- Funcionamento. (Decreto número 69.469, de 5-11-71).
Companhia Estadual de Energia
Elétrica do R. G. Sul - Energia
hidráulíca , (Decreto ns 69.850, de
Companhia Paranaense de Energia - Incorporação. (Decreto número 69.475, de 5-11-71).
ELETROBRAS -'. Estatutos - Alteração. (Decreto nv 69.566, de 19
de novembro de 1971).
EIJETROBRAS - Reservatórios de
Paralbuna e Paradtmga.. (Decreto
nv 69,678, de 3-12-71).
Fôrca e Luz do Paraná - Linha
de transmissão. (Decreto número 69.6-6',3-, de 3-12-71).
Furnas - Linha de transmissão
- Distrito Federal. (Decreto número 69.389, de 20-10-71).
Furnas - Subestação - São Paulo.
(Decreto no 69.853, de 29-12-71).
Hidrelétrica São Francisco - linha de transmissão - Pernambuco
e Paraíba. (Decreto nv 69.€89, de
30-12-71) .

-

Light - Subestação - Guanabara.
(Decreto nv 69.550, de 18-11-71).
- Light - Subestação - Guanabara. (Decreto nv 69.031, de 1 de
dezembro de 1971).
- Paulista de Energia Elétrica
Encampação .
de 3-12··'11).

-

(Decrete nc

69.666,

QU{Jta de Reversão - Aplicação da
quota Global. (Decreto nv 69.721,
de 9-12-71).

ÍNDICE REMISSIVO

-

Siderúrgica Belgc Mineira. - Prorrogação de prazo. (Decreto número 69.39(\·, de 20-10-71).
- Vale do Rio Doce - Linha de
transmissão. (Decreto nc 69.430, de

-

Ciências Econômicas Sul de Minas --' Reconhecimento - Itajubá ,
Decreto nc 69.794, de 15-12-71).

-

Ciências Econômicas - _Reconhecimento - Ponta Grossa. (Decreto nv 69.697, de 3-12-71).

Sistemática da Educação
(Decreto nc 69.450, de

-

Ciências Econômicas - Reconhecimento - Belo Horizonte. (Decreto nv 69.798, de 15-12-71).

Livro Texto _- Alteração do Decreto nv 66.M3, de 11-5-71 - Artigo 29. (Decreto nv 69.:5'21, de 9
de novembro de 1971).

-

Ciências Jurídicas e Sociais Cursos - Itajaí , (Decreto número {)9.799, de 15-12-71).

-

Ciências Médicas - Cursos - Minas Gerais. (Decreto n° 69.687, de

27-10-71) .
ENSINO -

Nacional.
1-11-71) .

-

~

Escolas

3-12-71) .

-

Agronomia de Amazônia - Curso.
(Decreto no 69.786, de 14-12-71).
- Educação Física - Funcionamento - Uberlãndia. (Decreto número 69.410, de 22-1Q-71).
- Educação Física - Funcionamento - Taubaté. (Decreto nv 69.507,
de B-l1-71).

-

<$

-

Superior Integrada de Educação
Física - Funcionamento - Guarulhos , (Decreto nv 69.539, de 16
de novembro de 1971).

Administracão - .Joaçaba.. (Decreto n- 69.796, de 15-12-71).
Belas Artes - Curso - S. Paulo.
(Decreto nc 69.'613, de 29 de novembro de 1971).
Direito - Canoas. (Decreto número 69.371, de 18-10-71).
Dom Bosco de Filosofia - Curso
- S. João d"EI-Rei. (Decreto número 69.461, de 4-11-71).
Ciências Administrativas - Funcionamento. (Decreto TI'? 69.542, de

-

-

.

Ciências Contábeis - Curso - Itapetininga. (Decreto nc 69.449, de
1-11-71) .

-

-

-

Faculdades

17-11-71) .

-

Ciências Econômicas - Cursos Campo Grande. (Decreto nv 69.380,

Ciências Econômicas - Funcionamento. (Decreto n9 69.3-23, de 6
de outubro de 1971).
- Ciências Econômicas - Reconhecimento - Lages. (Decreto número 69.457, de 3-11-71).

Economia e Administração Estácio
de Sá - Funcionamento . (Decreto
nO 69.455, de 3-11-71).
Educação - Assis. (Decreto número 69.'686, de 3-12-71).
Educação Padre Anchieta - Curso.
(Decr-eto no 69.'511, de 8-11-71).
Engenharia Civil - Nova Iguaçu.
(Decreto nv 69.816, de 22-12-71).
Filosofia - Cursos - Taubaté.
(Decreto nv 69.509, de 8-11-71).
Filosofia - Curso - Muriaé. (Decreto n'? 69.529, de 9-11-71).
Filosofia - Cursos - S. Leopoldo. (Decreto nv 69.538, de 16 de
novembro de 1971).
Filosofia - CUrsos - Santos. (Decreto nv 69.791, de 15-12-71).
Filosofia - Cursos - Santos. (Decreto nv 69.79'2, de 15-12-71).
Filosofia Cursos - Ribeirão
ereto. (Decreto nv 69.819, de 2'2 de
dezembro de 1971).
Filosofia - Funcionamento - Barra Mansa. (Decreto nv 69.531, de
10-11-71) .

-

Filosofia - Funcionamento - Cataguases . (Decreto nv 69.797, de 15
de dez-embro de 1971).
- Filosofia - Funcionaniento - Volta Redonda. (Decreto no 69.315, de

de 19-10-71).

-

52i

22-12-71) .

-

Filosofia
Funcionamento
Guanabara. (Decreto nc 69.817, de
22-12-71) .

-

Filosofia - Reconhecimento - Paranaval , (Decreto nc 69.599, de
de novembro de 1971).

2.'
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-

Filosofia Bernardo Sayão -

_

Aros DO PODER EXECUTIVO

Anápolis.

Curso

(Decreto nv 69.3>ô6,

de 18-10-71).
Ftlosofia -

Professor Luiz Par(Decreto
nc 69.397, de 21-10-71.
- Filosofia Santa Marcelina - Re-

drní -

Funcionamento.

conhecimento -

Murjaé.

(Decreto

-

Federal de Goiás - Doação de terrena (Decreto nv 69.517. de 9 de
novembro de 1971).
- Federal de Juiz de Fora - Alteração do Quadro único (Decreto
nv 69.694, de 3.12.71).
Federal de Mato Grosso
Estatuto (Decreto ns 69.370, de 18 de
outubro de 1971).

-

nc 69.795, de 15-12-71),

-

Filosofia S. Judas Tadeu -

Fun-

-

Ibero-Americana de Letras - Funcionamento - São Paulo. (Decreto nv 69.818, de 22-12-71).
- Medicina Veterinária - Cursos -

-

cionamento '- São Paulo. (Decreto
nc 69.562, de 19-11-71).

-

Jaboticabal. (Decreto nv 69.418, de
25-10-71) .
- Medicina Veterinária - Uberlândia. (Decreto n? 69.688, de 3 de
dezembro de 1971).

-

Música -

Funcionamento -

São

Paulo. (Decreto nc 69.3'51, de 14
de outubro de 19'71).

-

Odontologia João Prudente - Funcionamento - Anápolis. (Decreto
n? 69.593, de 23-11-71).
- Salesiana de Filosofia - Curso -Retificação. (Decreto nv 69.537. de
12-11-71) .
Sociedade. Columbófila Brasileira.
- Revogação. (Decreto nv 69.547,
de 18-11-71).
~

Universidades
Amazonas - Faculdade de Medicina. (Decreto nv 69. 6D9, de 29 de
novembro de 1971).
_ Católica de Campinas - Faculdade de Ciências Econômicas Cursos (Decreto nv 69.698. de 3
de dezembro de 1971).
- Caxias do Sul - Curso (Decreto
nv 69.347, de 11.10.71).

-

-

Estadual de Londrina - Reconhecimento (Decreto ns 69.324, de 7
de outubro de 1971).
- Federal da Bahia - Alienação de
imóvel (Decreto nv 69.322, de 6
de outubro de 1971).
Pessoal
- Federal da Bahia
Alteração (Decreto nv 69.546. de
18.11.71) .
- Federal da Paraíba Redístrt.,
buição de ca-rgo (Decreto nv 69.315,
de 6.10.71).

Federal de Santa Catarina - Alienação de Imóveis (Decreto número 69.379, de 19.10.71).
- Federal de Santa Catarina - Alteração do Quadro único. (Decreto
ns 69.629, de 3.12.71).
Federal do Pará - Alteração de
Reestrutura. (Decreto n" 69.693,
de 3.12.71).

.- Federal do Pará - Alteração do
Quadro único. (Decreto ns 69.695,
de 3.12.71).
- Federal do Rio de Janeiro - Redistribuição de Cargo. (Decreta
nv 69.843, de 27.12.71).
-

Federal do Rio. de Janeiro - Re.,
distribuição de Cargo - Retificação. (Decreta nc 69.790, de 14 dedezembro de 1971).

-

Federal do Rio Grande do Norte - Redistribuição de cargo. (Decreta nv 69.690, de 3.12.71).

~

Federal do Rio Grande do Sul Faculdade de Ciências Econômicas.
(Decreto nc 69.460, de 4.11.71).
- Federal Fluminense Redistribuíção de cargo. (Decreto nv 69.428,
de 27.10.71).
- Federal Rural de Pernambuco Disponibilidade - Aproveitamento.
(Decreto nv 69.801, de 15.12.71).
- Minas Gerais - Faculdade de Ciências Humanas - Funcionamento.
(Decreta no 69.462, de 4.11.71).
Norte Mineira Faculdade Montes Claros. (Decreto nv 69.385,de 20.10.71).
~ Silva e Souza Faculdade
Guanabara. (Decreto nv 69.408, de
22.10.71) .
Sul de Minas Faculdade de
Filosofia - Reconhecimento. (De.,
ereto nc 69.530, de 1Q .11. 71) .
- Uberlândia - Faculdade de Ciências Econômicas - Reconhecimento. (Decreto nv 69.535, de 11 de
novembro de 1971).

527

íNDICE REMISSIVO

-

Utilidade pública - Bagé. (Decreto nv 69.822, de 22.12.71).
1INTORPECENTES - Regulamentação da Lei nc 5.726, de 29.10.71.
(Decreto n' 69.845, de 27.12.71).
EoSCOLAS - ver Ensino.

-

ESTADO DA GUANABARA -

22.10.71).
5louth América Míníng - Revogaçao. (Decreto n? 69.367, de 18 de
outubro de 1971).
- Stone ;..& Webster - Revogação de
concessao. (Decreto nv 69.391, de
31.10.71) .
- The Braaillan Hardwood Revogação. (Decreto ns 69.602, de'
24.11. 71).

SUR-

Terreno Guanabara.
(Decreto nc 69.504, de 8-11-71).

BAN

ESTRADA DE RODAGEM -

Mato

Grosso - Doação de terreno. (Decreto nv 69.519, de 9.11.71).
ESTRADAS DE FERRO - Regulamento Geral dos Transportes - Alteração do Decreto nv 51.813, de
8.3.63 - Arts. 24, 26, 322 e 326.
(Decreto nv 69.825, de 22.12.71).
Ef3TRANGEIROS
Aquisição de
Imóveis Guanabara. (Decreto
nv 69.712, de 7 de dezembro de
1971) .

-

Aquisição de Terrenos - Guanabara. (Decreto nv 69.381, de 19 de
outubro de 1971).
- Operação em águas brasileiras
Arthur Levy Boats. (Decreto número 69.452, de 1.11. 71) .
- Braailian Iron and Steel - R€vogação. (Decreto nv 69.874, de
(30.12.71l.

-

Buxton Guilayn - Funcionamento - Revogação. (Decreto nc 69.551,
de 18.11. 71).

-. Coca. Cola - Funcionamento. (Decreto nv 69.681, de 3.12.71).
- Piresmen's Insurance - Funcio..
namento. (Decreto n- 69.501, de
5.11. 71).

-

-

.-

Hillebrand Brazil Coal - Revogação. (Decreto nv 69.601, de 24 de
novembro de 1971).
La Fonciere D' Assurances - Aumento de Capital. (Decreto número 69.684, de 3.12.71).
Lamont Doherty - Operação em
águas brasileiras. (Decreto número 69.716, de 9.12.71).
Latin S. A. Funcionamento.
(Decreto nv 69.776, de 14.12.71).
Navios na cabotagem nacional Prorrogação de prazo.
(Decreto
nv 69.674, de 3.12.71).
Petrobrás - Operação em águas
nacionais. (Decreto nv 69.329, de
7.10.71) .

Sociedades - Delegação de Poderes ao Ministro da Indústria e
Comércio. (Decreto nv 69.827, de

-

-

The Home Insurance - Aumento.
de capital. (Decreto n- 69.510, de8.11.71).

-

The Northern Assurance - Cancelamento de autorização. (Decreto nv 69.500, de 5.11.71).
- The Sydney Ross - Funcionamento. (Decreto no 69.804, d 16 de de-o
zembro de 1971).
- 'I'he Tokyo Marine and Fire _ Aumento de capital. (Decreto núme-.
1'0 69.683, de 3.12.71).
- The Yorkshire Insurance _ Aumento de capital. (Decreto núme...
1'0 69.582, de 22.11. 71) .
EXÉRCITO - Ver Fôrças Armadase Crédito.
EXPORTAÇÃO - Animais - Lazareto - Guaraparí , (Decreto número 69.522, de 9.11.71),
- Terminal marítimo - Mangaratd-.
ba. (Decreto nv 69.432, de 27 de:
outubro de 1971).

F
FACULDADES - ver Ensino.
F'ORÇAS ARMADAS - Hospital das
Forças Armadas
Autonomia.
(Decreto nv 69.846, de 28.12.71).
- Hospital das Fôrças Armadas _
Regulamento. (Decreto nc 69.859,
de 29.12.71).

-

Medalha Militar - RegulamentoAlteração - Art. 12. (Decreto

nc 69.313, de 5-10-71)_

-

Tabelas de etapas
I? semestre;
de 1972. (Decreto nv 69.8f17, de
29.12.71).

~

-

Aeronáutica

Academias da Fôrca Aérea Transferência. (Decreto nv 69.416,.
de 23-10-71).

ATOS
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Acidentes Aeronáuticos - Sistemas de Investigação e Prevenção.
(Decreto nc 69.565, de 19.11.71).
- Aeroporto Internacional - Comissão Coordenadora do Projeto. (De ...
ereto nv 69.834, de 23.12.71).
Funções gratificadas.
(Decreto

ExECUTIVO

Disponibilidade Estabilidade.
(Decreto nv 69.592, de 23.11.71).
Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto nv 69.718, de 9.12.71).
Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto no 69.840, de 27 de
dezembro de 1971).
Disponibilidade - Exclusão. (De . .
ereto nv 69.867, de 30.12.71).
Fábrica .de Artilharia da Marinha
- Regulamento. (Decreto nv 69.444,

_

n" 69.606, de 25.11.71).
.-

Lei -de Promoções - Suspensão
temporária de dispositivos. (Decreto nv 69.349, de 12.10.71).
_ Redistribuição de cargos. (Decreto n? 69.873, de 30.12.71).

Exército

<$>

.- Cessão de terreno - Acre. (Decreto nv 69.50'6, de 8 de novembro

de 1971).

Classificação de cargos - Alteração. (Decreto nv 69.346, de 11 de
outubro de 1971).
- Departamento Geral de Serviços
Alteração. (Decreto nv 69.842,

-

de

Fusão de cargos - Retificação.
.(Decreto nv 69.600, de 24.11.70.
- Oficiais da Marinha - Quadros
Complementares Alteração do
Art. 17. (Decreto nv 69.855, de
29.12.71) .

.-

de 27.12.71).

-- Desapropriação de imóvel - Natal. (Decreto n" 69.719, de 9 de
dezembro de 1971) .
.Dísbribuição em cada Arma dos
Oficiais do Exército. (Decreto número 69.835, de 25.12.71).
-- Doação de imóveis - Natal. (Decreto n? 69.720, de 9.12.71).
Permuta de imóveis Curitiba. (Decreto nv 69.847, de 28 de
dezembro de 1971).
<$>

-

Marinha

Centro de Munição da Marinha
- Regulamento. (Decreto nv 69.443,

de 29-10-71).

.- Centro de Reparos Navais Almirante Cox Extinção. (Decreto

nv 69.830, de 23.10.71).

-

Comissão de Construção Naval da
Marinha - Extinção. (Decreto nú.. .
mero 69.441, de 29.10.71).
.- Comissão Naval Brasileira na Europa Extinção de Comissões.
(Decreto nv 69.442, de 29.10.71) .
.Disponibilidade Anulação de
aproveitamento. (Decreto nv 69.691,

de 3.12.71).

-- Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto riv 69.518, de 9 de
novembro de 1971).
- Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto nv 69.520, de 9 de novembro de 1971).

29.10.71).

-

_ Ordem do Mérito Naval - Regulamento - Alteração - Art. 5\'. (Decreto nv 69.459, de 3.11.71).
- Pessoal - Retificação. (Decreto
n? 69.458, de 4.11.71).
- Redistribuição de cargo. (Decre ...
to nc 69.844, de 27.12.71).
- Serviço de Documentação Geral Regulamento. (Decreto nv 69.497,
de 5.11.71).

-

Tribunal Marítimo - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 69.433,
de 27.10.71).

FUNCIONARIO blico.

ver Servidor PÚ-

FUNDAÇAO ALEXANDRE DE GUSMAO - Instituição. (Decreto número 69.553. de 18.11.71).
FUNDAÇAO

DARCY

VARGAS

Cessão de terreno - Guanabara. Decreto nv 69.463, de 4.11.71).
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO
- Cessão de terreno - Mato Grosso. (Decreto nl) 69.658, de 3.12.71).
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
DO MERCADO DE CAPITMS -

-

Criação. (Decreto nv 69.554. de

18.11.71).
FUNDO

DE

PARTICIPAÇAO

Exercícios de 1972173 Entrega
das quotas. (Decreto nc 69.775, de
13.12.71).

I
IMPõSTO

úNICO SõBRE LUBRL
FICANT-ES - Redução de alíquo-
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tas (Decreto n- 69.833, de 23 de
dezembro de 1971),
IMPÓSTO SóBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Cigarros Alteração do Decreto n? 66.010, de
30.12.69 Art. I'? (Decreto número 69.826, de 22.12.71).

-

Embaixadas e Repartições Consulares _ Isenção. (Decreto n° 69.618,
de 30.11. 71).
INDEPENDl1:NCIA DO BRASIL ~
Sesquicentenário Comissão Nacional. (Decreto nv 69.344, de 8 de
outubro de 1971).
INDULTO - Sentenciados primários.
(Decreto n'' 69.589, de 22.11.71).
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDí:NCIA SOCIAL Alienação
de tererno - Guanabara. (Decre.,
to nv 69.468, de 4.11.71).

J
JUSTIÇA DO TRBALHO
Doação
de terreno - Santa Maria. (Decreto nc 69.409, de 22-10-71).

L
LAVRA - Areia quartzosa - S. Vicente - Anulação. (Decreto número 69.709, de 7.12.71).
- Argila - Barra Mansa. (Decreto
nc 69.608, de 26.11. 71) .
Bauxita Lavrínhas . (Decreto
n° 69.575, de 22.11.71).
- Bauxita - poços de Caldas. (Decreto n° 69.578, de 22.11.71).
- Calcário - Retificação - Apiaí ,
(Decreto nv 69.545, de 18.11.71).
Carvão mineral Anulação S. Jerônimo. (Decreto nv 69.474,
de 5.11.71).
- Cassiterita - Pôrto Velho. (Decreto nv 69.632, de 1.12.71).
- Cauüm - Juquitíba , (Decreto número 69.386, de 20.10.71).
Caulím Itapecirica.. (Decreto
n'? 69.580, de 22.11.71).
- Caulim - Inhauma , (Decreto número 69.671, de 3.12,71).
Caulim
Mazagão. (Decreto
nv 69.711, de 7.12.71).
- Diversos decretos - Caducidade.
(Decreto nv 69.831, de 23.12.71).

;....... Feldspato Colatina.. (Decreto
n? 69.854, de 29.12.71).
~ Incorporação dos direitos de lavra
Ativos das emprêsas , (Decreto
nv 69.885, de 31.12.71) .
~ Manganês Urandí . (Decreto
nv 69.384, de 20.10.71).
~ Manganês Manicoré - Anulação. '(Decreto n? 69.707, de 7 de
dezembro de 1971).
~ Manganês S. João d'Allança..
(Decreto n" 69.710, de 7.12.71).
.....:.. Manganês - Licínio de Almeida.
(Decreto nc 69.870, de 30.12.71).
~ Mármore Cachoeira do Itapemirim. (Decreto nv 69.856, de 29
de dezembro de 1971.
- Níquel - Três Ríos , (Decreto número 69.581, de 22.11.71).
- - Niquel Niquelândla.. (Decreto
nv 69.668, de 3.12.71).
Niquel Níquelândia. (Decreto
nv 69.669, de 3.12.71).
Níquel Niquelândla.. (Decreto
nv 69.670, doê 3.12.71).
Quartzito Mog'i das Cruzes.
(Decreto nv 69.630, de 1.12.71).
_ Quartzito - Santos - Anulação.
(Decreto n'? 69.708, de 7.12.71).
LIVRO - Programa de Colaboração
Financeira - Alteração do Decreto
nv 66.543, de 11.5.71 - Art. 2'?
(Decreto nv 69.521, de 9.11. 71) .

M
MARINHA Crédito.

Ver Fôrças Armadas e

MEDICINA VETERINARIA - Conselhos -- Prorrogação de prazo -----:
(Decreto nv 69.864, de 30-12-71).
Registro no Conselho :- Alteração. (Decreto nv 69.453, de 2-11-71).
MERCADO DE CAPITAIS - Criação
do Fundo. (Decreto nv 69.554, de
18-11-71) .
MINERAÇÃO - Emprêsas - Incorporação dos direitos de lavra. (Decreto n? 69.885, de ,31-12-71).
MUNICíPIOS - Limites de faixas de
números de habitantes - Reajustamento. (Decreto nv 69.680. de 3-12,
de 1971).
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N
Permuta de terreno
NOVACAP
Brasília. (Decreto no 69.6'/9. de
3-12-71) .

o
ORDEM NACIONAL DO MÉRITO
EDUCATIVO - Modificação. (Decreto nv 69.495, de 5-11-71).

p
PETROBRáS - Desapropriação
Jundiaí e Barueri. (Decreto no 69.354
de 14-10-71).

POLíTICA NACIONAL DE SAúDE -

Proteção materno-infantil. (Decreto nv 69.514, de 9-11-71).
PREÇOS 'MÍNIMOS - Algodão em
pluma, amendoim, arroz, farinha de
masidioca, feijão. girassol, milho e

sorgo -

Norte e Nordeste. (Decreto

n? 69.657, de 3-12-71).

-

Cêra de carnaúba Safra. de
1971-72. (Decreto nv 69.464, de 4-11,
de Ul71 .
- Juta e malva - Safra de 1972.
(Decreto nv 69.466, de 4-11-71).

-

Mamona. (Decreto nc 69.467, de

4-11-71) .
- Sisal - Safra de 1972. (Decreto no
69.465, de 4-11-71).
- Borgo granifero. (Decreto nc 69.543,
de 17-11-71).
PREFEITURA DE ITAJAí - Cessão
de terreno. (Decreto nv 69.503, de
5-11-71) .

PREFEITURA DE PEIXE - Terreno
- Reversão. (Decreto no 69.406, de
22-10-71) .
PREFEITURA DE RIO BRANCO Cessão de terreno. Decreto número
69.505, de 8-11-71).
PREMIaS LITERARIOS - Regulamentação. (Decreto nv 69.321, de
6-10-71) .
- Alteração do art. 11. (Decreto nv
69.863, de 30-12-71).
PRODUÇãO ANIMAL
Lazareto
QuarentE.nário de Exportação de
Anímads - Terreno - Guaraparí .
Decreto nv 69.522, de 9-11-71).

ExEcUTIVO

do Sul.
(Decreto nv 69.617, de
30-11-71) .
REFORMA
AGRARIA - Desapropriação - Paraná. (Decreto numero 69.412, de 22-10-71).
- Zona Prioritária - Paraná e Bta.
Catarina. (Decreto ns 69.411, de
22-10-71) .
REGISTROS PúBLICOS - Prorrogação de prazo. (Decreto nc 69.803,
de 15-12-71).
REGU LAMENTO GERAL DOS
TRANSPORTES - Estrada de Ferro - Alteração do Decreto nv 51.813,
de 8-3-63 - Arts. 24, 26.322 e 326.
(Decreto nv 69.825, de 22-12-71).
RELAÇÕES EXTERIORES - Comissão Brasileíro-Uruguada para :J Desenvolvimento da Bacia da Lagoa
Mirim - Regimento Icrterno . (Decreto nv 69.612, de 29-11-71).
- Embaixadas e Repartições Consulares .- Isenção do IPI. (Decreto
nl? 69.618. de 30-11-71).
- Missão Diplomática - Barbados.
(Decreto nv 69.607, de 26-11-71).
- Portugal - Convenção - Dupla
tributação. (Decreto nv 69.393, de
21-10-71) .

s
SALARIOS - Atuallzacão - Outubro. (Decreto nv 69,348, de 13-10,
de 1971).
- Atualização - novembro. (Decreto
nc 69.515, de 9-11-71).
- Atualização - dezembro. (Decreto
n? 69.714, de 9-12-71).
SAúDE - Proteção matemo-Iníuntil
- Execução de medidas. (Decreto
nv 69.51( de 9-11-71).
Sf:CA - Açude Araci - Bahia. (Decreto nv 69.471, de 5-11-71).
- Açude Ceraíma - Guanambí . (D8ereto nv 69.Mi'8, de 12-11-71).
SEGUROS - Reservas de acidentes
não liquidados. (Decreto nv ô9.841.
de 27-12-71).
SERVIÇO POBLICO
<$>

-

R
RllDE FERROVIARIA FEDERAL Cessão de terreno - RlO Grande

-

Agricultura

Coordenação de Assuntos Internacionais de Agricultura - Autonomia. (Decreto nc 69.358, de 14-10
de 1971).
GERAN - Extinção. (Decreto número 69.454, de 1-11-71).
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-

Desenvolvimento Florestal - Incent'vos fiscais - Alteração - Artigo 2:3. (Decreto nv 69.319, de {) de
outubro de 1971).
- I'DEP - cessão de terreno. (Decreto nv 69.394, de 21-10-71).

-

'€> Conselho de Segurança Nacional
- Regulamento. (Decreto nv 69.314,
de 5-1D-71).

-

~

Fazenda

SERPRO - Transferência de terreno. (Decreto nc 69.49'3, de 5 de
novembro de 1971).
- Inspetoria Geral de Finanças
Regimento Interno - Alteração
Art. 9". (Decreto nv e-9. 310, de 5
de outubro de 19'71).
-

-

Grupos Tarefa - Construção. (Dé---ereto nv 69.352, de 14-10-71).
Minas e Energia

<$>

-

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - Alterações. (Decreto nv 69.832, de 23-12-71).

-0 ·órgãos de Deliberação Coletiva
-

Gratificação Regulamentação.
(Decreto nv 69.382, de 19-10-'71).

<$>

i>

Relações Exteriores

Fundação Alexandre de Gusmão.
(Decreto nv 69.5-53, de 18-11-71).
Transportes

-

Doca-s do Pará Avaliação de
bens. (Decreto nv 69.456, de 3 de
novembro de 1971).
- órgãos de deliberação colet-va
Classificaçâo . (Decreto nv 69.83':1,
de 22-12-71J.
Transformação de Repartição Criação do Centro de Processamento de Dados. (Decreto nv 69.304,
de 30-9-71).
SERVIÇOS SOCIAIS
Cerâmica
Brasileira - Cessão de terreno
Guanabara. (Decreto ne 69.59~, Ce
23-11-71) .
SERVIDOR POBLICO

o
-

Enquadramento - Alterações. (Decreto nv 69.309, de 5-10-71).
- Enquadramento - Alterações. (Decreto nv 69.800, de 15-12-71).
- IBDF - Redistribuição de cargo
(Decreto no 69.311, de 5-10-71).
IBDF - Redistribuição de cargo.
(Decreto nc 69.435, de 27-10-71).
IBDF - Redistribuição de cargo.
(Decreto nv 69.676, de 3-12-71).
IBDF - Redistribuição de cargo.
(Decreto nc 69.788, de 14-12-71).
IBDF - Redistribuição de ('~::ll'go.
(Decreto nv 69.875, de 30-12-71).
INCRA - Classificação de cargos.
(Decreto nv 69.532, de 10-11-71).
INCRA - Redistribuição de cargos. (Decreto nc 69.378, de 19 de
outubro de 1971).

-

Indústria e Comércio

<$>

INCRA - Redistribuição de cargo. (Decreto nv 69.717, de 9-12-71).
- INCRA - Redistribuição de cargos.
(Decreto '.(1? 69.722, de 9-12-71).
- INPA - Redistribuição de cargos.
(Decreto no 69.376, de 19-10-71).

-

-

Reclassificação de cargos - Retificação. (Decreto nc 69.685, de
3-12-71) .
- Redistribuição de cargo. (Decreto
nv 69.787, de 14-12-71).
- SUDEPE - Classificação de cargos de nível superior, (Decrete nv
69.377, de 19-10-71).
-

SUDEPE - Professôres. (Decreto
nv 69.374, de 19-10-71).
- SUNAB - Enquadramento. (Decreto nc 69.802, de 15-12-71).

o

Educação e Cultura

-

Colégio Pedro II Criação e
classificação de cargos. (Decreto
n? 69.355, de 14-10-71).

-

Disponibilidade - Aproveitan.ento. (Decreto nv 69.318, ele 6-10-71).
Inclusão de cargo. (Decreto número 69.884, de 31-12-71).
Redistribuição de cargo. (Decreto
nv 69.429, de 27-10-71).
Redistribuição de Cargos - Alteração. (Decreto no 69.437, de 27-10,
de 1971).
Redistribuição de cargo. (Decreto
to nv 69.785, de 14-12-71).

-

Agricultura

Cargos em Comissão - Alteração. (Decreto nv 69.789, de 15-12,
de 1971).
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Fazenda
Dlsuombíhdade
Exclusão. (Deereto nv 69.7'81, de 14-12-71).

-

Redístribuícão de cargo. (Decreto nc 69. 52·f, de 9-11-71).

-

Redistribuição' de cargo.
to nc '39.524, de 9-11-71).

(Decre-

-

Residências para funcionários estaduais - cessão de terreno - Alteração do Decreto nc 63.324, de
30-9-68 Art. 4 9 • (Decreto número 69.525, de 9-11-71).
- Transferências - Anulação. ,Deoretc n" 69.780, de 14-12~71).
Indústria e Comércio

<$>

-

EXECUTIVO

PODER

Alteracâo de An-exo. (Decreto número 69.715, de 9-12-71).

Inclusão de cargo Anulação.
Decreto 'a'? 69.560, de 19-11-71):
- Reclassificação de cargos. (DEcreto ne 69.421, de 26-10-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 69.342, de 8-10-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto no 69.523, de 9-11-71).

-

Novacap - Distribuição de cargos
- Alteração. (Decreto nv 69.4.33, de
27-10-71) .

-

Procuradoria Geral da República
- Redistribuição de cargo. (Decreto nO 69.866, de 30-12-71).
- Redistribuição de cargo. (Decreto
nv 69.561, de 19-11-71).
- Redistribuição de cargos. (Decreto nv 69.604, de 24-11-71).
- Redistribuicão de cargo. (Decreto no 69.782·, de 14-12-71).
Minas e Energia

o

-

Exclusão de cargos. (Decr-eto número 69.'8'ô2, de 30-12-71).

-

Redistribuição de cargo - Retificação. (Decreto nv 69.723, de 9 de
dezembro de 1971).

-

-0

-

DNOCS - Enquadramento - Retificação. (Decreto nv 69.438, de
27-10-71).
.

-

DNOCS - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 69.375, de 19-10,
de 1971).

-

DNOCS - Redistribuição de, cal'gos . (Decreto nc 69.783, de 14-12,
de 1971).

-

Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nv 69.567, de 19-11-71>.

i·

Justiça

Enquadramento
Retífícação,
(Decreto nv 69.605, de 24-11-71).
-

Ministério Público - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 69.634,
de 1-12-71).

Ministério Público - Redistribuição de Cargos. (Decreto nv 69.664.
de 3-12-71).
- Ministério Público - Redístrfbuíção de Cargos. (Decreto n? G9.G75,
de 3-12-71).

Planejamento e Coorâznação Geral

-

Disponibilidade - Restabelecimento de cargos. (Decreto nv 6-9-,49'8,
de 5-11-71).

-

IBGE - Alteração de Enquadramento. (Decreto nv 69.392, de 21
de outubro de 1971).

Interior
DNOeS e DNOS Disponibilidade Exclusão. (Decreto número 69.55'2, de 18-11-71).

-

<$

o

Presidência da República

-

Agência Nacional - Redistribuição de cargo. (Decreto nv 69.662,
de 3-12-71).
- DASP - Redístrrbuícão de carp;{).
(Decreta no 69.724, de 9-12-71).

-0

-

o

Relações Exteriores
Redlstribuicâo de cargos
Retificação. (Decreto nv 69.€'63, de 3
de dezembro de 1971).
Saúde

-

Cargos em Comissão - 'I'ransformaçao
(Decreto nv 69.39'8, de 21
de outubro de 1971).
- Departamento do Pessoal. (Decreto nv 69.633, de 1-12-71).
- Enquadramento - Alteração. (Decreto nv 69.\368, de 18-10-71).
-

Redistribuição de cargo. (Decreto
no €9.3'Õ9, de 18-10-71).
..::.. Redistríbuícão de cargos . (Decreto nv 69.527, de 9-11-71).
Redistribuição de cargo.
to ns 69.u€1, de 3-12-71).

(Decre-
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'0
-

-

-

'0
-

-

-

-

-

Trabalho e Previdência Social

Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto nv 69 6D-3, de 24 de
novembro de 1971).
Disponibilidade - Aproveítamento. (Decreto nc 69.312, de 5, de
outubro de 1971).
Disponibilidade - Exclusão. (Decreta nv 69.516, de 9-11-71).
Disponibilidade - Exclusão. (Decreto nv 69.59'0, de 23-11-71).
Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto no 69.873, de 3{) de
dezembro de 1971).
Enquadramento - Exclusão. (Decreto nv 69.317, de 6-10-71).
Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 69.54·!), de 1$-11-71).
Exclusão de cargos. (Decreto número 69.878, de 30-12-71).
INPS - Redtstrfbuícâo de cargos.-·(Decreto nv {l9.52io, de 9-11-71).
IP ASE Quadro do Pessoal dó
HSE. (Decreto n?69'.'696, de 3 de
dezembro de 1971).
Redistrrbuícâo de servidor - Retificação. (Decreto no 69.3·79, de 30
de dezembro de 1971).

Transportes
Cia.. Nacional de Navegação Costeira - Anulação de redistribuição
de cargo. (Decreto nv 69.31'6, de 6
de outubro de 1971).
Disponibilidade - Anulação. (Decreto n 9 69.436, de 27-1ú-71).
DNE-F - Disponibilidade - Anulação. (Decreto nv 69.431, de 27 de
outubro de 1971).
DNEF - Disponibilidade - Anulacão. (Decreto no 69.4.34, de 27 de
outubro de 1971).
DNIC:F - Disponíveis - Aproveitamento. (Decreto nv 69.659, de 3
de dezembro de 1971) .
DNER - Cargos em comissão
Retdtícacão . (Decreto nv 69.654, de
2-1'2-71) -.

D1\TE'R - Redistribuição de cargas.
(Decreto nc 69.395, de 21-10-71).
- DNER - Redistribuição de cargo.
(Decreto nv 69.6116, de 30-11-71).

-

Lloyd Brasileiro - Redistribuição
de cargo - Anulação. (Decreto número 69.615, de 30-11-71).
- Redístrfbuicão de cargos. (Decreto nv 69.341, de 8-10-71).

-

Redtstríbutcâo de cargo. (Decreto
n? 69.353, de 14-10-71).

-

DNER - Redistribuição de carg-o.
(Decreto nc 69.614, de 30-11-71).

T
TERMINAL MARíTIMO
Desapropriação Mangaratiba. (Decreto
nc 69.413, de 27-10-71).
TõXICOS - Regulamentação da Lei
nv 5.726, de 29-10-71. (Decreto número 69.845. de 27-12-71).
TRiillALHO - Brasltal - Funcionamento aos doming-os e feriados.
(Decreto nv 69.356, de 14-10-71).
-

DNPVN - Pessoal. (Decreto número 69."812, de 21-12'-71).

-

Funções gratificadas - Criação.
(Decreto ne 69.660, de 3-12-71).

Confederacão Nacional dos Trabalhadores
Transportes Terrestres - Filiação. (D-ecreto nv 69.372,

em

de

-

18-1'0-71).

Fujiwara Hísatc - Funcionamento
aos domingos. (Decreto nc 69.861,
de 30-12-71) .

-

Química Rhodia - Funcionamento aos sábados e domingos. (Decreto nc 69.345, de 8-10-71).
TRANSPORTES - Docas de Santos
- Terreno - Guarulá e Santas.
(Decreto nv 69.579, de 22-11-71).

u
UNIVERSIDADES -

ver Ensino.

UTILIDADE PúBLI:OA -

Assocíaçâo

Alfenense de Protecáo à Cri anca

(Decreto TIl? ,69.58'7, de 23
de novembro de 1971).
Associacão Beneficente do Instituto Brasileiro de Reeducação Motora - Guanabara. (Decreto número 69.828, de 22-10-71).
Associação Brasileira de Alimentacão Escolar Guanabara. (Deereto nv 69"813, de 21-12-71).
Asscciacâo de Caridade - Pouso
Alegre. (Decreto nO 69.419, de 26
de outubro de 1971).
Asilo de Inválidos - Carangofa.
(Decreto nc 69.829, de 22-10-71).
Associação Espírita Car'lbar Schutel
- Duque de Caxias. (Decreto nümero 69.778, de 14-12-71).
Alfenas.

-

-

-

-

533

-

534

-

-
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Associacão Madre Carmen Sanes
Brasília. (Decreto nc 69. 5B3. de

Hospital Bernardína Salles de
Barros - Julio de Castilhos. (Deereto nv 69.713, de 7-12-71).

19-11-71) .

-

-

Associação Maria Imaculada
Guanabara. (Decreto nv 69.3'5(), de
14 de outubro de 1971).

Associação

Missão

da

Cruz

Guanabara. (Decreto nv 69.682, de
3-12-71) .

-

Acão Paroquial de Assistência ata.

Rita de PaSSa Quatro. (Decreto número 69.499, de 5-11-71).

-

Casa de Caridade S. Vicente ele

Paulo -

Caxambu.

(Decreto nú-

mero 69.793, de 15-12-71).

-

Casa N. S. das Mercês dor.

Hospital N. S. Conceição - Rio
Casca. (Decreto nv 69.823, de 22 de
dezembro de 1971) .

-

Instituto Cristo Rei Várzea
Grande. (Decreto nv 69.777. de 14
de dezembro de 1971).
- Lar da Menina - Tubarão. (De-'
ereto nv 69.5'36, de 11-11-71).
-

Ação Social Arquidiocesana - Florianópolis. (Decreto nc 69.3'ÜG,. de
4-10-71) .

-

-

Salva-

(Decreto nv 69.848, de 28 de

dezembro de 1971).
--- Centro de Integração Emprêsa Esoola S. Paulo. (Decreto nú-

Patronato Juvenal de Carvalho
Cascavel. (Decreto nv 69.610, de 29
de novembro de 1971).
Ríbamar ,
- Patronato S. José (Decreto nv 69.779. de 14-12-71).

-

Seminário S. José - Guanabara.
(Decreto no 6fL689, de 3-12-71).

-

Sociedade Beneficente Evangélica.
Betel - Esteio. (Decreto n' 69.591.
de 23-11-71).

-

mero 69.357, de 14-10-71).

-

Centro de Orientação de Excepcionais. (Decreto ne 69.677, de 3 de
dezembro de 1:971).

-

Centro de Recuperação Sta. Maria
Madalena Pedreiras. (Decreto
nc 69.824, de 22-1'2-71).

Centro João XXIII - Nôvo Hamburgo. (Decreto nv 69.417. de 25
de outubro de 1971).
- Cruzada de S. Sebastião - Ponta
Grossa. (Decreto no 69.303, de 5
de outubro de 1971).
- Fundação Universidade de Bagé.
(Decreto nc 69.&22. de 22-12-71).

-

Sociedade de Assistência à Velhlce Desamparada.- Vitória. (Decreto nv 69.'814, de 21-12-71).

Sociedade Educativa Montes
Claros. (Decreto no 69.821, de 22 de
dezembr-o de 1971).
- Sociedade Educadora Azul - São
Paulo. (Decreto nc 69.42ü, de 26
de outubro de 1971).
-

-

Sociedade Israelita Rio-grandense
Pôrto Alegre. (Decreto nv G9.50s.,

de 8-11-71> .

-

Sodalicio da Sacra Família. (Decreto nv 69.598, de 23-11-71).

-

Vila S. José Bento Cattolengo Trindade. (Decreto nc 69.til1, de
29-11-71) .
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ANOTAÇOES
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C:'S 3.399.20000, para retôrçc
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vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971
'. .
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de Cr$ 60"7. 00,00, pa i a retôrço de dotações consignadas no
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69.748 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Reabre em
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Recursos sob a Supervisão do
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têrmos do § 4", do artigo 62
da Constituição, pelo saldo
apurado em 31 de dezembro
de 1970 o crédito espeeíal
aberto pelo Decreto-lei número 1.386, de 11 de dezembro de
1970. - Publicado no D. O.
de 15 de dezembro de 1971
69.749 - Decreto de' 10 de dezembro de 1971 - Ab=e ao Mínístérlo da Fazenda, em favor
do Departamento Federal de
Compras, o crédito suplementar de Cr$ 200.00000, para refôrça de dotações cona'gnadas
no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de 15 de de69.745 -
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384

386

386
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388
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Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre à Justiça Militar, em favor do Supertor Tribunal Militar e Auditoria da Justiça Militar, o
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de Ma -,r) Grosso rv crédito especial de C:::'$ 4.60000, para o
fim que especttca.. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971
390
69.752 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
Cr$ 57.500 00. para refôrçc de
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67.750 -
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Publicado no
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vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971

69.757 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Fazenda. em favor
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Publicado no
D. O. de 15 de dezembro de
1971 .
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Geral, o crédito suplementar
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394

395

396

396

397
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fôrça de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971 .. . . .. .. ... . 400
69.762 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
CrS 1.040.000,00, para refôrço
de dotação consignada 110 vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971
69.763 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 Abre ao
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de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado
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69.765 - Decreto de 10 dê dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de
.
Cr$ 20.383.300,00, para rafôrço de dotações consignadas ""0
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971

401

401

402

403

69.766 - Decreto de 10 de dezembro de 1971 - Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar de
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Cr$ 22.700.000,00, para refôrço de .dotaçâo consignada no
vigente Orçamento. -- Publicado no D. O. de 15 de dezembro de 1971 . . . . . . .. . . . . . 404
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404
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São Paulo. Publicado no
D. O. de 17-12-71
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69.792 - Decreto de 15- de dezembro de 1971 - Autoriza o
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vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 20-12-71 ...

435

435

436

43-8

Decreto de 20 de dezembro de 1971 - Abre em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar de
.
Cr$ 932.71)3.906,00 para refôrço de dotações consignadas no
v'gente Orçamento. - Publicado no D. O. de 20 e reto no
de 23-12-71 ..
43'1
ti9.808 - Decreto de 20 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
em favor da Secretaria Geral
- Entidades Supervisionadas,
o crédito suplementar de .. '
Cr$ 2.654.300,00, para refôrço
de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D. O. de 2Q-12-71
455
69.809 - Decreto de 20 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
69.807 -
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Entidades Supervisionadas
em favor do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação, o crédito suplementar de
ors '5()O. 000,00 (quinhentos mil

cruzeiros), para refôrço de dotação consignada no vigente

Orcamento.

-

Publicado no

D."O. de20-12-71

457

69.810 - Decreto de 20 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério da Aeronáutica, o cré-

dito suplementar de

1' •

Cr$ 8.300.000,00, para refôrço

de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 20-12-71 .....

457

69.811 - Decreto de 20 de dezembro de 1971 - Abre ao Mi-

nistério da Aeronáutica, o crê...
dito suplementar de
.
c-s 23.473.800,00, para refôrço
de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no
D. O. de 20-12"71

458

69.812 - Decreto de 21 de dezembro de l!l71 - Dispõe sôbre

o Quadro de Pessoal do Depar..
tamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis e dá outras
providências. -

Publicado no

D. O. de 23-12-71 (Suplemen-

to)

.. ' .,............

69.813 -

459

Declara de

utilidade pública a Associação

Brasileira de Alimentação Escolar - ABAE, com sede no
Estado da Guanabara. - Publlcado no D. O. de 22-12-71

460

69.814 - Decreto de 21 de dezembro de 1971 - Declara de

utilidade pública a Sociedade
de Assistência à Velhice Desamparada, com sede em Vitória, Estado do Espírito Santo.
-

Publicado no D. O. de 23

de dezembro de 1971
<wO
69.815 - Decreto de 22 de de ..
zembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
na cidade de Volta Redonda,
Rio de Janeiro. - Publicado
no D. O. de 23-12-71

69.816 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade de

460

460

461

461

461

Decreto de 22 de dezembro de 1971 Classifica
órgãos de deliberação coletiva,
no Ministério dos Transportes,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 22-12-71 462
69.821 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Sociedade
Educativa de Montes ClarosSOE1VLOC, com sede em Montes Claros, Estado de Minas
Gerais. publicado no D. O.
de 23-12-11
,... 462
69 .822 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública a Fundação
Uníversídade de Bagé, com
sede em Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. O. de 23-12-71
462
69.823 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Hospital de
NOSsa senhora da Conceição
de Rio casca, com sede em
69.820 -

Decreto de 21 de de-

zembro de 1971 -

Págs.
Engenharia Civil
Nova
Iguaçu - RJ. - Publicado no
D. O. de 23-12-71
69.817 - nocreto de 22 de de":
zembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da
Sociedade Universitária "Augusto Mota", em Bonsucesso,
Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 22-12-71
69.818 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Ibero-Americana de Letras e
Cíêno.as Humanas, em São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 22
de dezembro de 1971 . .•. . . . . .
69.819 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Concede reconhecimento aos Cursos de
Letras (curta duração), Estudos Sociais (curta duração),
Pedagogia (duração ~ plena) e
Matemática (duração plena),
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Barão de
Mana", mantido pela Associação Ríbeírãopretana de Educação, em Ribeirão Preto, São
Paulo. Publicano no D. O. de
23-12-71 .....................•
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Rio Casca, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 23-12-71
"'"
462
69.824 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Centro de
Recuperação Santa Maria Madalena, com sede em Pedreiras,
Estado do Maranhão. - Publicado no D. O. de 23-12-71 463
Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Dá nova redação a dispositivos do Regulamento Geral dos Transportes
para as Estradas de Ferro Brasileiras, aprovada pelo Decreto
nv 51.813 de 8 de março de
1963. - Publicado no D. O. de
23-12-71 .................•..•• 463
69.826 - Decreto de 22 de de,
zembro de 1971 - Dá nova
redação ao artigo 1Q do Decreto no 66.010, de 30 de dezembro de 1969. - publicado
no D. O. de 23-12-71 ..,...... 4U4

69.82'5 -

69.827 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Delega competência ao Ministro da Indústria e do Comércio para
aprovar alterações nos atos que
regem o funcionamento das sociedades estrangeiras. - Publicado no D. O. de 23-12-71
69.828 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
unidade pública a Associação
Beneficente do Instituto Brasileiro de Reeducação Motora,
com sede no Estado da Guanabara. - Publicado no D. O.
de 23-12-71
69.829 - Decreto de 22 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública o Asilo de
Inválidos de Carangola, com
sede em Carongola, Estada de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 23 de dezembro de
1971 . .
69.830 - Decreto de 23 de dezembro de 1971 - Extingue o
Centro de Reparos Navais Almirante Cox, criado pelo Decreto n.« 62.322, de 29 de fevereiro de 1968, e dá outras
providências. - Publicado no
Diário Oficial de 23 de dezembro de 1971

484

464

465

465
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69.831 - Decreto de 23 de dezembro de 1971 - Declara a
caducidade dos .decretos que
menciona. - Publicado no D.
Oficial de 27 de dezembro
de 1971
69.832 - Decreto de 23 de dezembro de 1971 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Companhia de Pesquisa de Recursos Míneraía CPRM. - Publicado TI'J Diário O ticiat de 23 de dezembro de 1971
69.833 - Decreto de 23 de dezembro de 1971 - Reduz as
alíquotas do Impôstc único sôbre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - Publicado no D. O. de 23 de dezembro de 1971
69.834 - Decreto de 23 de dezembro de 1971 - Dispõe sôbre a Comissão Coordenadora
do Projeto Aeroporto Internacional e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
23 de dezembro de 1971
69.835 - Decreto de 25 de dezembro de 1971 - Fixa a distribuição em cada Arma e no
Quadro de Material Bélico, em
cada pôsto, das funções privativas e gerais dos Offcíais do
Exército, a vigorar a partir de
25 de dezembro de 1971. - Publicado no D. O. de 27 de dezembro de 1971

465

466

461

467

460

69.836 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Abre em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar de
.
Cr$ 28.838.000,00, para rerõrco
de dotações consignadas no vígente Orçamento. - Publicado no D. O. de 27 e retf ncadc
no de 29 de dezembro de 1971 470
69.837 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Abre ao Ministério do Exército, o crédito
suplementar de
.
Cr$ 2.000.000,00, para rerõrco
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 27 de .tezembro de 1971
473
69.838 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 Abre ~o
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subanexo Encargos Financeiros
da União, com os Estados, Distrito Federal e Municípios, o

crédito suplementar de .; ....
269.817.600,00, para refôr-

eis

ço de dotações consignados no
vigente Orçamento. - Pub'lloadc no D.a. de 27 de de-

zembro de 1971

'..

412,

69.839 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Abre ao Minístêrto das Minas e Energia,
em favor de diversas Unidades

Orçamentárias, o crédito supremental'

de

ors

87.915.000_00,
para refôrço de dotações C')"!1-

sígnadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de
27 de dezembro de 1971 .....
69.840 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Aproveita,
no Quadro de Pessoal do :;'\1]··
nístérío da Marinha, servidores em dtsponlbílldade e dá
outras providências. - Publicado no Diário Oficial de 27
de dezembro de 1971
69.841 - Decreto de 27 de 1ezembro de 1971 - Dispõe sôbre reservas de acidentes não
liquidados das Sociedades de
Seguros que operam no Ramo
de Acidentes do Trabalho. Publicado no D. a. de 27 de
dezembro de 1971
69.842 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Altera a
organização do DepartamentoGeral de Serviços e dá outras
providências. - Publicado no
Diário Oficial de 28 de dezembro de 1971
69.843 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 Redlstrtbuí cargo, com o respectivo
ocupante, para a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 28 de dezembro de 1971
69.844 - Decreto de 27 ele dezembro de 1971 Rerüstrlbuí, com a respectiva ocupante, cargo do Ministério das
Relações Exteriores para. o Ministério da Marinha, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 28 de dezembro de 1971
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478

477

477

477
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69.845 - Decreto de 27 de dezembro de 1971 - Regulamenta a Lei nv 5.726 de 29 de outubro de 1971. - Publicado
no D. O. de 28 de -íezembro
de 1971
69.846 - Decreto de 28 de dezembro de 1971 Assegura
autonomia administrativa e financeira ao Hospital das Fôrças Armadas e dá outras providências. - Publicado no D.
Oficial de 29 de dezembro
de 1971
69.847 - Decreto de 28 de dezembro de 1971 - Autoriza a
permuta dos imóveis que menciona, situados no barrr.i do
Cajuru, em Curitiba, Estado
do Paraná. Publicado no
Diário Oficial de 29 de dezembro de 1971

478

481

483

69.848 - Decreto de 28 de dezembro de 11371 Declar-a
utilidade pública a Casa Nossa
Senhora das Mercês, com sede
em salvador, Estado da Bahia. - Publicado no D. a. de
.183
de 29 de dezembro de 1971
69.849 - Decreto de 28 de dezembro de 1971 - Declara de
de utilidade pública a Federação Espfríta Pernambucana,
com sede em Recife, Estado
de Pernambuco. - Publicado
no D. O. de 29 de dezembro
de 1971
483
69.850 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Outorga à
Companhia Estadual de Energia Elétrica concessão para J
aproveitamento da energia 1Jidráulíca de um trecho do rio
.racut, no Estado do Rio Grande do Sul. - Publicado no D.
Oficial de 31 de dezembro
de 1971
<;;;84
69.851 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem da linha de transmissão .Jaraguá-Ríanópolls, no Estado de Goiás. Publicado
no D. a. de 30 de dezembro
de 1971
484
69.852 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Declara de
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utilidade pública, para fins de
constituição de servidão rnãxas
de terra destinadas à passagem de linhas de transmissão
nos municípios de Iporé '2 Piranhas, no Estado de Goiás.
Publicado no D.O. de 30
de dezembro de 1971 , .. , ... , 485

69.853 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, áreas de terra
destinadas à amphaçâo de uma
subestação no munícíplo de
São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1971 .. 486
69.854 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Concedi; 3,
Mineração .Iundu S.A, o direito de lavrar feldspato, no
município de Colatína. Estado
do Espírito Santo. Publicado no D.O. de 30 'de dezembro de '1971
486
69.855 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Altera otspositivo do Decreto n.c 65.312,
de 9 de outubro de 1969, que
regulamentou o Decreto .Iei número 610, de 4 de junho de
1969, que criou Quadros .Jomplementares de Oficiais da
Marinha. - Publicado no D.
Oficial de 30 de dezembro
de 1971
487
69.856 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Concede à
Indústria de Mármores Itatva
Ltda. o direito de lavrar mármore e calcário, no muntcípío
de Cachoeira de Itapemmm,
Estado do Espírito Santo.
Publicado no D.O. de 30 de
dezembro de 1971 ..... ,.,... 487
69.857 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 - Aprova as
Tabelas de Etapa, dos Complementos da Ração comum e
das Rações Operacionais uas
Fôrças Armadas, para o primeiro semestre de 1972, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 30 de dezembro de 1971
,',.. 489
69.858 - Decreto de 29 ele dezembro de 1971 - Dispõe sóbre cargos de Subdiretores de
órgãos integrantes do Depar-
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tamento de Engenharia e Comunícacões , Publtcatlo no
Diário o tícicü de 30 de dezembro de 1971
.'
, 493
69.859 - Decreto de 29 de dezembro de 1971 Aprova o
nôvo Regulamento para I) Hospí tal das Fôrcas Armadas e dá
outras providências. - Publtcada no D.O. de 30 de ãczembro de 1971
493
€9, BISO Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Aproveita,
no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha, servidores
em disponibilidade e dá nutras
providências. - Publicado no
Diário Oficial de 31 de dezembro de 1971 ... ,.......... 495
69.861 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 Concede
permissão, em caráter permanente, à emprêsa Fujiwara Htsato. S.A, Comércio e Indústria, sediada no Estado de São
Paulo, para funcionar .:105 10mingos e nos dias fartados civis e religiosos, no período da
safra algodoeira (fevereiro a
julho) a sua usina localizada
no município de Jales, no mesmo Estado. Publicado no
Diário Oficial de 31 de dezembro de 1971
490
'69.8$'2 - Decreto de 31) de dezembro de 1971 - Exclui cargos do Ministério das Minas
e Energia do relacionamento
de desnecessidade e aproveita
os servidores que indica. Publicado no Ir-O, de 31 de
dezembro de 1971
49'7
69.863 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Altera o
Decreto n.v 69.321, de 6 de outubro de 1971, e dá outras providências. - Publicado no D.
Oficial de 30 de dez-embro
de 1971
497
69.864 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Prorroga o
prazo a que se refere Q ~ 1.1'
do artigo 1. 9 do Decreto número 69.134, ,de 27 de agôsto
de 1971. - Publicado no D.
Oficial de 30 de dezembro
de 1971
497
69.865 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Abre ao
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subanexo Encargos Gerais da
União, o crédito suplementar
de Cr$ 30.000.000,00 para 1'8fôrça de dotação consignada no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 30 de dezembro de 1971
. .93
69.866 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Redísbribtú, com o respectivo ocunante, cargo do Ministério da -F-'lzenda para o Quadro de Pes-

soal da Procuradoria Geral da
República, e dá outras providências. - Publicado no Diário

OfiCial de

bro de

1971

31 de

dezem_
.

69.867 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Exclui 88rvi~?ra do regime de disponíblüdade e torna sem efeito
aproveitamentos no Quadro de
Pessoal do Mínlstérto da- Marinha. Publcado no Diário Oficial de 31 de dezembro
de 1971
69.868 - Decreto de 30 de dezembro de 1.971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, faixa
de terra destinada à passagem de linha de transmtssâc
entre as sedes dos muzuclplos
de Fazenda Nova e Nôvo Brasil, no Estado de Goiás Publicado no D.Q. de 31-12-71

Páçe,

destinada à passagem de linhas de transmissão, no Estado de Goiás - Publicado no
D. O. de 31-12-71
502
69.872 - D-ecreto de 30 de dezembro de 1971 Amplia a
largura de faixa de terra já
declarada de utilidade públícn
para fins de constituição de
servidão administrativa - Publicado no D. O. de 31-12-71 502
60.873 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Redístrfbuí
cargos, com os respectivos
ocupantes, do Quadro de Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
para o do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências - Publicado no D. O. de
31 de dezembro de 1971 ..... 503
Decreto de 30 de .íeRevoga o
Decreto nv 8.733, de 17 de
maio de 1911, que concedeu à
emprêsa Brazilian Iron And
Steel
Company autortzacâo
para funcionar na República
Federativa do Brasil - Publicado no D. O. de" 31-12-71 .. 503

69.874 -

zembro de 1971 499

4lJ9
69.869 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão
entre os Estados de Pernambuco e da Paraíba -- Publicado no D. O. de 31-12-71 .. 500
69.870 - Decreto de 30 de dezembro de ,,1971 - Concede à
ARMISA - Arditi Minérios S.
A. Comércio, Indústria e Exportação o direito de lavrar
minério de manganês no município de Licínio de Almeida
Estado da Bahia - Publicado
no D. Q. de 31-12-71 ........ 501
69.871 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra

69.875 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Redistribuí
com a respectiva ocupante,
cargo do Ministério da Agricultura para o Instituto Brasileiro de Desenvolvímento Plorestal, e dá outras provídências Publicado no D. O.
de 31-12-71
.503
69.-876 - Decreto de 30 de dezembro de 197;1 - Exclui cargo
do relacionamento de desnecessidade e aproveita servidor
em dlsponícilidade do Quadro
de Pessoal do Mínistérío do
Trabalho e Previdência Social
- Publicado no D. Q. de 31 de
dezembro de 1971
504

69.877 - Decreto ainda não foi
publicado no Diário O jicia'l.
69.878 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Exclui cargos do Ministério do Trabalho
e Previdência Social do regime de disponibilidade e aproveita servidores que indica Publicado no D. O. de 31 de
dezembro de 1971
504
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69.879 - Decreto de 30 de dezembro de 1971 - Retífica os
Decretos ns. 57.645, de 20 de
janeiro de 1966, 65.602, de 22
de outubro de 1969, e 6·7.880,
de 18 de dezembro de 1970,
que tratam de inclusão e redistribuição de servidores do
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Publicado
no D. O. de 31-12-7;1
505

69.882 - Decreto de 31 de d13zembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, imóvel situado em Goiânia, Estado de
Goiás, necessário à ampliação
do Serviço Postal da Diretoria.
Regional d2. Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos
naquele Estado Publicado
no D. a. de 31-12-71 ........ 507
69.883 - Decreto de 31 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, terrenos situados na cidade de Londrina,
'Estado do Paraná, destinados
à construcão de central de telex e Instalação de equipamentos indispensáveis à execução
do Sistema Nacional de Telecomunicações - Publicado no
D. o. de 31-12-71
507

69.880 - Decreto de 31 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, terrenos situados na cidade de .Joínville,
Estado de Santa Catarina, necessários à instalação de estação central de telex e de comutação telefônica automática e serviços afins, daquela
cidade. integrantes do Sistema
Nacional de 'I'elecomuntcacões
- Publicado no D.a. de 3Í de
dezembro de 1971
506
69.881 - Decreto de 31 de dezembro de 1971 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação imóvel situado
na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul, necessário à instalação de Central
de Telex e de outros equipamentos indispensáveis do Sistema Nacional de Telecomunicações - Publicado no D. a.
de 31-12-71
506

69.884 - Decreto de 31 de dezembro de 1971 - Inclui cargo
na Parte Especial do Quadro
de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras providências - Publicado
no D. a. de 31-12-71
508
69.885 - Decreto de 31.1e dezembro de 1971 - Dispõe sôbre
a incorporação dos direitos de
lavra ao Ativo das emorêsas
de mineração e dá outras providências - Publicado no D.
O. de 31-12-71
509
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69.218 - Decreto de 17 de setembro de 1971 - Declara de
utilidade pública para fins de

constituição de servidão uma
faixa de terra destinada à
passagem de Linha de Tz'ansmissão no Estado de Goiás Ret'fícado no D. O. de 15
de outubro de 19'71

513
69.263 - Decreto de n de setembro de 1971 - Cria o Parque Indígena do Atagua'a entre 03 Estados de Goiás e Mato
Grosso estabelecendo os -eus
limites - Retificado no D. Q.
de 15-10-7I
513
69.279 - Decreto de 23 de setembro de 1971 - Aprova as
especificações para a Padrenização, Classificação e Co-

mercialização Interna para o
Sorgo Granifero - Retificado
no D. O. de 5-10-71
,. 513
69.289 - Decreto de 27 de setembro de 1971 Aprova o

regulamento da Diretccia Geral de Economia e Finanças
do Ministério do Exército Retificado no D. O. de 5 de
outubro de 1971
,.. 513

Págs.
69,291 - Decreto de 27 de S0tembro de 1971 - Redistribui
com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de Pessoal _
Parte Especial - do Mtnlstério da Marinha, cargos originários do extinto Servícc de
Navegação da Amazônia e de
Administração do Pôrto do
Pará e dá outras providências
- Retificado no D. O, de 5 de
outubro de 1971
"..... 514
69.296 - Decreto de 27 .Ie S3tembro de 1971 - Dispõe sôbre os cargos em comíasão e
funções gratificadas do Departamento Nacional de Estradas
de R-odagem, e dá outras providências
Retificado no
D. O. de 6 e 22-10-71
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69.304 - Decreto de 30 de setembro de 1971 - I'ransforma
a Divisão do Pessoal do Departamento de Admintstraçâo
do Ministério dos 'I'ransportes
em Departamento do Pessoal,
cria o Centro de Processamento de Dados, e dá outras
providências Publicado no
D. O. de 1-10-71
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